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  RESUM 
SUMMARY 

 
L’objectiu del present projecte és trobar resultats numèrics que defensin el canvi en la 
projecció d’un edifici situat a la ciutat de Cardedeu. Basant-se en criteris mediambientals i 
sota un exhaustiu estudi de l’entorn es pretèn demostrar la possibilitat d’aconseguir una major 
qualitat de l’edifici. Un cop estudiat l’edifici existent, es reinterpreta una nova forma 
volumètrica més eficient energèticament. Posteriorment el projecte es centra en la pell de 
l’edifici i la seva relació amb l’exterior, definint nous sistemes constructius i materials a 
emprar. Tots aquests paràmetres s’han  anat defensant amb resultats obtinguts mitjançant 
noves eines informàtiques referents a sostenibilitat, amb gràfiques, imatges i els càlculs 
adequats. 
 
 
The aim of this project is to find numerical results to defend the change in the projection of a 
building located in the city of Cardedeu. Based on environmental criteria under an exhaustive 
study of the environment will aim to demonstrate the possibility of achieving a higher quality 
of the building. Once studied the existing building, it is reinterpreted as a new volumetric 
form more energetically efficient. Then focuses on the skin of the building and its relationship 
with the outside, defining new building systems and materials to use. All these parameters 
have been argued with results obtained using new software tools related to sustainability, with 
graphic, images and appropriate calculations. 
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 0. INTRODUCCIÓ 
 
 
La iniciativa per dur a terme aquest projecte recau principalment en les inquietuds de poder 
complimentar uns coneixements bàsics que teníem sobre arquitectura sostenible. 
 
Aquest treball té sempre la vista posada en el futur i en el passat. S’ha de tenir un ull en el dia 
de demà, on el Parlament Europeu ha assentat les bases per dur a terme un canvi de mentalitat 
en la forma de construir mitjançant noves normatives. Tot això es dona en un context de crisi, 
no només econòmica sinó també mediambiental, on és necessari reformular la industria de la 
construcció. Per dur a terme aquest canvi no s’ha de perdre de vista el passat, podent així 
veure amb perspectiva quines coses no hem fet correctament fins ara, i quines conseqüències 
està tenint no haver tingut en compte els costos mediambientals de les emissions de CO2 i els 
consums energètics dels edificis.  
 
L’abast del projecte és fer una comparació pràctica i real entre el passat i el que hauria de ser 
el futur. Per dur-la a terme hem seleccionat un bloc d’habitatges a Cardedeu construït de la 
forma més convencional i s’ha reinterpretat. El canvi volumètric no es sustenta en una nova 
forma de projectar, sinó que cada modificació sobre l’edifici queda sempre recolzada de 
forma numèrica. També queda quantificada, amb la tria de diferents materials i sistemes 
constructius, la reducció de l’impacte ambiental en les diferents fases de l’edifici, abastant des 
del inici de la construcció fins al final de la seva vida útil. 
 
Qualsevol cosa és susceptible de ser sostenible. Per què no la construcció? Aquesta és una 
lectura que convida a la reflexió. 
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1. BACKGROUND  
1. ANTECEDENTS 

 
 
This part is a small location in the work presented and used to be placed in the context that 
surrounds us with data and normative to highlight. 
Note: You will find all the English part in Catalan in the Appendix 0. 
 
 
Aquesta part és una petita ubicació al treball que es presenta i que serveix per col·locar-se en 
el context que ens envolta amb dades i normatives a ressaltar. 
Nota: Trobareu tota la part en Anglès en Català a l’Annex 0.  
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1.1 SUSTAINABLE CONSTRUCTION: ECOLOGICAL NEED 
 
Before dealing with the study of the building in question and the interpretations that may be 
given to it, it is convenient to contextualise the leitmotif of this paper: sustainability. In order 
to determine the parameters that have been followed, we have based our work on what 
hereafter will be our maxim: global thinking, local acting. This way, we will try to display 
progressively the global, European and Catalan situation of construction, together with the 
relationship between the latter and sustainability.  
 
 1.1.1  GLOBAL CONTEXT 
 
What is Biocapacity?  
 
It is a value that expresses, as a percentage, the demand of resources that are used out of the 
whole natural resources that the planet has. 
 
From this graphic (which, in the y axis, 
shows the global hectares per capita that 
are consumed in the planet and, in the x 
axis, the development of the latter during 
the course of years) we may witness the 
dramatic pace that is followed, going 
from consuming 63% of the planet’s 
biocapacity in 1961, to 151% in 2007. A 
percentage that is still increasing and 
that must be stopped and reduced 
somehow or other. 
 

The objective that we are pursuing is to 
balance again the ecological footprint 
merely using the capacity of the planet. 
In order to accomplish this, there are 
two essential dates: 2020 and 2050. An 
exhaustive calculation shows that if the 
energy consumption of developed 
countries were reduced by 20% before 
2020 and by 80% before 2050 
(comparing them with the consumption 
values of 1990), there would be a 
reasonable and adequate consumption 
of our biocapacity. However, if the 
current ascending trend were 
followed,in 2050 almost 250% of the 
biocapacity would have been used, a 
figure that may turn to be disastrous. 
 
 
 
 

Font: Global Footprint Network 
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 1.1.2  GLOBAL ENERGY CONSUMPTION ANALYZED BY COUNTRIES  
 
Once the average values of the planet have been established, it has been considered necessary 
to contextualize which is the guilt percentage that each one of the planet areas assumes. So as 
to observe this figures graphically, a consumption world map has been obtained, and it details 
the consumption of each planet, according to the biocapacity that they own. 

 
This way, countries in dark green are the ones that consume fewer hectares per capita and 
countries in dark red are the ones that most hectares per capita consume. Taking these two 
limits as a starting point, the lighter the colour is, the more adequate the country’s 
consumption will be regarding its biocapacity.Together with this, countries are drawn broader 
when their energy consumption is higher and narrower when their consumption is smaller.  
 
There is a close relationship between construction and energy. Consequently, most developed 
countries, which have a greater number of constructions and industries, are evidently the ones 
that consume the most. While the northern hemisphere (North America, North Africa, Europe 
and Asia, except for Alaska and Russia)can be seen considerably broad and in red, the 
southern hemisphere is visibly more reduced. Taking into account the thinking and acting 
scale that has been established, we will focus on a smaller part of the map where we believe 
that we have more to say: Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Global Footprint Network 
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 1.1.3  ENERGETICAL CONSUMPTION IN EUROPE 
 
In order to act according to some measures, it is essential to understand the situation in which 
we are, taking as reference very graphical and intelligible figures. Once we have tackled 
global figures, so as to be aware of the situation in which we are, regarding global context, we 
will focus on a more limited part: the European Union. 
 
After having dealt with the total energy 
consumption around the world, now that we talk 
about Europe, we are starting to concentrate on 
the part of the consumption that currently 
corresponds to the construction sector. 
 
In the graphic it can be seen that 41% is 
determined both by construction and by 
subsequent use of buildings, which can be 
industrial, commercial, public and residential. 
Transport and industry are in charge of the 
remaining 33% and 26%, respectively. 
 
With regard to CO2 percentages, they are quite 
similar, and construction is in charge of 36% of 
these emissions, which are equivalent to 842 
million tones every year. According to the Ecogys II report, from this quantity, it would be 
possible to save 460 CO2 million in Europe annually, thanks toprofitable energy efficiency 
measures in buildings. In this very same report, it is estimated that 3.3 million oil barrels 
would not be used yearly, if buildings were built respecting sustainability parameters. 
 
Moreover, these constructions are responsible for 35% of the solids that are created, they use 
30% of consumed raw materials and 10% of the available ground.  
 
The benefits would not just have an effect on ecology. It is estimated that saving is could 
reach 270,000 million per year in Europe, if sustainable buildings were favoured. An amount 
equivalent to 640 euros less in taxes for a citizen during a year, which is an important figure 
knowing that between 15% and 30% of European incomes are used in expenses generated 
from housing. In addition, it would be a boost to the labour market, generating up to 530,000 
jobs in the European Union as estimated by the EURIMA. 
 
Al these figures would also have a future impact. According to the Stern report, 
commissioned by the British government to the economist Nicholas Stern, the cost of fighting 
climate change (1% of world GDP per year) would be less that the cost of the damage that it 
will generate (between 5% and 20% of the world GDP per year). 
 
Following the thinking that we have defined in the beginning, we believe that the next area of 
study should be Catalonia. 
 
 
 
 
 

Energetical consumption in Europe 
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 1.1.4  ENERGY CONSUMPTION IN CATALONIA 
 
According to data abstracted from the ICAEN 
(Catalan Energy Institute), taking as a example 
the consumption of a 100m2 single-family house 
constantly used by a middle class four member 
family located in the metropolitan area of 
Barcelona, it has been graphically shown the the 
impact of each of the most common uses in the 
lifetime of a standard building, separating them 
into lighting, household appliances, heating, 
kitchen and oven, and hot water. CO2 emissions 
have been considered using gas for heating, hot 
water, kitchen and oven, and electricity to run 
household appliances and lighting.  
 
Thus, we conclude that using heating and 
lighting, 50% of energy consumption are spent, 
which are the costs intended to achieve 
habitability. The first analysis that has to be 
contributed to these data is that energy costs and 
CO2 emissions of a building in its construction 
phase implies between 40% and 50% of the total 
cost of its lifespan, that would be of about 60 
years. Therefore, its consumption during its 
lifespan can be higher than the energy cost of its 
construction. From these data, it can be extracted 
that not only is it necessary to determine action 
points in the construction phase of buildings, but 
that it is more important to reduce houses 
consumption during their lifespan, since it is in 
this phase when a greater extent of the 
ecological footprint can be reduced. This can be 
realized reducing the consumption of houses 
and trying to get energy from renewable 
resources, trying to achieve self-sufficiency 
throughout transforming solar energy into 
electric power and/or water heating. 
 
 
 
 
 
 

  Kwh/year KgCO2/year 
Heating 4.940,00 993,00 

Hot water 3.150,00 633,00 
Ragen and oven 1.050,00 211,00 

Electrical 
appliances 2.080,00 942,00 

Lighting 617,00 280,00 

Kwh/year housing 

Kwh/year housing 
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1.2 LEGAL FRAMEWORK – LEGISLATIVE DEVELOPMENT 
REGARDING GLOBAL CONTEXT 
 
The European Union, taking into account the social context in which we are, started long ago 
to initiate a series of changes in its legislation regarding energy efficiency and CO2 emissions 
controls. With the aim of achieving higher quality in construction, involving reduction of 
energy consumption and of harmful gas emissions, it has adopted regulations that seek to 
reduce these environmental costs dramatically in a given period of time.   
 
It is true that the process of changing the mentality and legislation is slow, but with regard to 
the latter, in the first decade of the century there have been major advances, as after the 
European Union a series of new regulations, codes and rules of each country have taken place, 
bringing us closer to a common sustainability current. 
 
We have summarized below the most important regulations that affect construction in 
Catalonia.  
 
2002 - Directive 2002/91/EC (Energy certification) – Europe 
The European Parliament and the Council of the European Union set off energy certification 
in order to promote energy saving and to contribute to the sustainable development of the 
planet. The general framework for a methodology of calculation of the integrated energy 
performance of buildings is also set. 
 
Energy certification serves to catalogue buildings according to their energy efficiency and to 
make the prospective buyer aware of the sustainable qualities of the building. 
 
 
2007 - Royal Decree 47/2007 (Energy Certification) – Spain 
Where previously commented Directive 2002/91/EC is transposed, expanded and adapted to 
Spanish law. The main objective of this Royal Decree is to establish the basic procedure in 
Spain, which must comply with the calculation methodology of energy efficiency, with which 
the certification process begins. 
 
Technical and administrative conditions for efficiency certifications of projects and completed 
buildings are also established.  
 
The Spanish Department of Industry, Tourism and Trade has developed a software called 
CALENER, which makes it possible to determine the energy efficiency level, mentioned by 
the law. It can be downloaded from its website and it is free, as it is compulsory to present the 
efficiency level in order to obtain the approval of building licenses. The efficiency levels are 
presented in a classification that ranges from A (best) to G (worst) in a value table expressed 
in KgCO2/m2. 
 
2007 –Technical Building Code – Spain 
Basic requirements of energy saving are established in the CTE-DB-HE (Article 15 of Part I 
of the CTE). These are operationally developed, providing calculation and verification 
methodologies, in a Basic Document that includes the following sections: 

- HE-1 Limiting energy demand: Buildings will have a series of characteristics 
that will restrict properly the energy demand required to achieve thermal 
comfort.  
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- HE-2 Efficiency of heating/air-conditioning systems: Buildings will have 

appropriate thermal systems designed to provide thermal comfort to their 
occupants. 

- HE-3 Energy efficiency of lighting systems: Buildings will have lighting 
systems adapted to the needs of their users andenergy efficient at the same 
time. 

- HE-4 Minimum solar contribution to the hot water supply: In buildings that 
are foreseen to have a sanitary hot water demand, part of the thermal energy 
requirements derived from this demand will be covered incorporating low-
temperature solar energy storage and use in the very same systems of 
collection. 

- HE-5 Minimum photovoltaic contribution to the electrical power supply: In 
buildings that are established by the Technical Building Code, systems of 
collection and transformation of solar energy into electric energy by means of 
photovoltaic procedures for own use or network supply will be introduced.  

 
2007 – Royal Decree 1027/2007 (Regulation of Thermal Installations in Buildings - 
RITE) – Spain 
The regulation provides the basic legal framework regulating energy and safety efficiency 
requirements that thermal installations must fulfil in buildings in order to meet comfort and 
sanitation demand of people. 
 
The need to adapt the Directive 2002/91/EC on energy efficiency in buildings and the 
approval of the Technical Building Code by Royal Decree 314/2006, made it advisable to 
write a new text that would repeal and replace the Regulation of Thermal Installations in 
Buildings (RITE), approved by Royal Decree 1751/1998, which would also include the 
experience of its practical application in recent years. 
 
2008 - Action Plan under Spain's Energy Saving and Efficiency Strategy (2008-2011) - 
Spain 
31 measures promoted by the Department of Industry, Tourism and Trade that aim to obtain 
energy savings equivalent to 10% of annual oil imports at the end of 2011 compared to 2001. 
 
2009 - Royal Decree 1826/2009 (RITE) – Spain 
The Royal Decree 1027/2007 on Regulation of Thermal Facilities in Buildings is modified 
and the Plan Activation of Energy Savings and Efficiency Strategy of 2008 is adapted to the 
corresponding measures that belong to the Royal Decree. 
 
2006 – Eco-efficiency decree – Catalonia 
Created as a rule that supplements the Technical Building Code, the Generalitat wanted to 
take a step towards the adoption of ecoefficiency criteria in buildings. The parameters that are 
referred in its concept are Water, Energy, Material and Construction Systems, and Waste. 
 
Taking into account the concern about future generations not having the same resources that 
are available today, this regulation seeks to avoid waste of resources and materials, together 
with encouraging separate collection of construction waste. Affecting the efficiency of 
Building Systems, this decree is seen as a first action that must be developed and adapted to 
future technological developments. 
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2006 – Action Plan for Energy Efficiency (2006-2012) – Europe 
The European Union exposes the increasingly worrisome dependence on imports of fossil 
fuels that represent a substantial part of the energy used in Europe, as well as the current 
energy inefficiency, and the climate change that the planet is facing. It emphasizes that the 
European Union can and must lead the challenge of carry in go uta change using all political 
tools in every area of government and society. 
 
 
It is proposed a plan that between 2006 and 2012 has to start reducing energy consumption by 
20% until 2020, regarding values of 1990, and, as a direct consequence, reducing CO2 
emissions. The plan defends that this measure is the most effective means of increasing the 
security of energy supply, decreasing harmful gas emissions, promoting competitiveness and 
encouraging the development of an advanced market with energetically efficient products. 
 
However, the European Union recognizes that the biggest challenge that they face is to 
produce a change of mentality in society during the period of validity of the plan, since with 
the current technology the saving mentioned can be carried out, although it invites to develop 
new technologies as with energy saving, the investment would be compensated for. 
 
2007 – EU Statement (An energy strategy for Europe) – Europe 
It is stressed once again that Europe needs to achieve sustainable, secure and competitive 
energy and it is emphasized the fact that energy dependence will increase exponentially. 
Furthermore, figures that reinforce these facts are stated. It is proposed to carry out a series of 
very concrete measures by 2020 so as to counter it. Taking 1990 as a reference, it is necessary 
to: 
 

- Reduce energy demand by 20% (50% in 2050) 
- Achieve that 20% of the energy consumed comes from renewable 

resources 
- Reduce CO2 emissions by 20%  

Thus, the famous proposal 20-20-20 for 2020 comes into place, and the foundations for 
permanent change are set up. 
 
2008 – EU Statement (Reach the 20% objective) - Europe 
The European Union underlines the importance of reaching the objective that was introduced 
a year before and recognizes that it is not carrying it out putting every effort that it should. 
This way, it is decided to strengthen the provisions due to existing concern. 
 
2009 – Revision of the Action Plan for Energy Efficiency (2006-2012) – Europe 
It is stipulated that the 20% objective of energy efficiency is binding. In addition, Decision 
No. 406/2009/EC of the European Parliament and the European Council, of 23rd April 2009, 
on the efforts of Member States to reduce their greenhouse effect gas emissions in order to 
fulfil the commitments made by the Community until 2020, sets national mandatory targets in 
order to reduce CO2 emissions. Moreover, Directive 2009/28/EC of the European Parliament 
and the European Council, of 23rd April 2009, concerning the promotion of the use of energy 
from renewable sources, calls for the encouragement of energy efficiency in the context of a 
binding objective for the energy from renewable sources,representing20%oftotal energy 
consumption of the Union for 2020. 
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2010 – Directive 2010/31/EU (Energy Efficiency in Buildings) – Europe 
Previous Directive 2002/91/EC on energy efficiency in buildings in order to give greater 
clarity and to spread more and better the directive, which is a measure to stress more the 20% 
objective. 
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PART I: EXISTING BUILDING 
PART I: EDIFICI EXISTENT 

 
 
Before making any changes, it is essential to analyse what has been built until now, in order 
to decide which aspects of the design of the building have to be modified to carry out a global 
reinterpretation of it. 
Therefore, operating criteria will depend on results obtained from the analysis of the initial 
state. After knowing the meteorological and urban atmosphere in which we are, we will see 
the main constructive and projection problems of the building in question.  
 
 
Prèviament a realitzar cap canvi s’ha d’analitzar minuciosament el que actualment està 
construït per tal de decidir en quins punts del seu disseny s’ha d’incidir per dur a terme la 
reinterpretació global de l’edifici. Així doncs, els criteris d’actuació dependran dels resultats 
obtinguts en l’anàlisi de l’estat inicial. Després de saber en quin entorn meteorològic i 
urbanístic ens trobem, anirem veient els principals problemes constructius i de projecció de 
l’edifici en qüestió. 
 



  EPSEB | GRAU EN ENGINYERIA DE 
L’EDIFICACIÓ 

REINTERPRETACIÓ D’UN PROJECTE 
BASAT EN CRITERIS MEDIAMBIENTALS 

Xavier Checa Lama 
David Mas Trigueros 

 

 

20 

2.1 DESCRIPTION OF AN EXISTING BUILDING 
 
GENERIC DATA 
 
Developer: PromocionsBada- 
Llars, SL  

Year of construction: February 2005 

Planner: TAC Arquitectura Architect: Joan Ramon Garcia 

Builder:PromocionsBada- 
Llars, SL 

Technical architect: Jesus Garcia 
Quintana 

 
The multifamily building that is being studied is located in the municipality of Cardedeu 
province of Barcelona. The east façade overlooks Mataró street, the west façade faces Dos 
Rius road, the north one overlooks a small park and the south one is a common wall .The 
apartment building consists of 2 basements, ground floor, 3 floors and roofed area. They are 
organized in 29 housings – with surface areas from 60 to 140m2 - divided into 2 desks, 5 
commercial premises, 46 parking 
spaces and 6 storage rooms. The two 
desks provide entrance from Mataró 
Street and, consequently, the 
commercial premises are accessible 
from Dos Rius road. The surface area of 
the plot where the building is located is 
809.50m2. 
 
LOCAL METEOROLOGY  
 
Cardeneu has a Mediterranean climate, with 
temperatures ranging from 6 to 9 
degrees in winter and from 20 to 24 in 
summer1, that is why it can be said that 
winters and summers are mild. The 
average wind speed in summer is 
2.2m/s and in winter 1.2m/s, and the 
prevailing wind direction is SE to NW. 
Rainfall accumulated in a month is 
usually low in the summer months, 
increasing from 15-30mm up to 
130mm during some spring and 
autumn months, and averaging 50mm 
during the winter. 
 
URBAN CLASSIFICATION 
 
The POUM from Cardedeu states that the plot is urban and it classifies it as 3b (eixample 
area), allowing edifications up to a height of PB+3 - 12 m concerning the limit of the façade. 
It also allows construction of a fourth floor (roofed area), the roof having a slope of 30% up to 
a maximum height of 3m above the ARM. As the picture shows, from the building depth on,  

                                                
1Source: Mereorological data processed by the Servei Meteorològic de Catalunya (meteo.cat) 

Font: POUM Cardedeu 
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it is only allowed to build PB+2, which has been used to build terraces on the third floor. For 
more details see Appendix 1. 
 
SURROUNDINGS 
 
The common classification of adjacent buildings is 3b and 1c (Old Part). Building is located 
in the East and West have a regulatory maximum height of 16m.  
In the worst case after having applied the rules, and apart from what is built today, this will be 
the height of the buildings that surround us in the study of the environs. Separation between 
neighboring walls is 10 meters in Mataró street and 12,45 meters in Dos Rius road. In both 
cases, sidewalks are two meters wide. As it can be seen, a short distance from the residential 
block going north, there is the railway system (F) that crosses Cardedeu and runs almost 
perpendicularly to the Geographic North Pole. 
 
SURFACE AND FLOOR NUMBER 
 
After having described the outside situation of the building, with its environs and 
meteorological context, we have proceeded to study the inside distribution of the block. 
 
Firstly, we present the floors and the surface map in relation to the houses in order to see how 
it is distributed. In the Appendix A you will find the necessary plans that enable a better 
understanding of it. Flats have been listed in numbers from 1 to 30, from ground floor to the 
covered area (entrecoberta). The aim of this classification is no other than to facilitate the 
monitoring. 
 
Housing topology goes as follows:  
 
Housing in ground floor: 1 and 2 bedrooms, 1 kitchen, 1 dining/living room and 1 bathroom. 
Housing in first and second floor:2 and 3 bedrooms, 1 or 2 bathrooms, 1 kitchen and1 
dining/living room. 
Housing in third floor: 2 bedrooms and terrace, plus a duplex with 2 and 3 bedrooms, 2 
bathrooms, kitchen and dining/living room and terrace plus a study in the covered area floor. 
 
To see the building systems and materials used in the existing building, see Appendix 2. 
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 Built surface Pk places Commercial - Surface  Nº- Housing surface 
PS-2 809.49 24 / / 
PS-1 809.49 22 / / 

PB 709.25 / A – 51.84 D – 33.82 1 – 69.92 4 – 59.52 
  B – 40.70 E – 30.42 2 – 59.60 5 – 73.21 
  C – 95.20  3 – 72.25  

P1 804.42 / / 6 – 73.23 11 – 72.27 
    7 – 69.60 12 – 71.26 
    8 – 62.61 13 – 64.08 
    9 – 68.25 14 – 89.37 
    10 – 75.78 15 – 89.49 

P2 801.48 / / 16 – 73.23 21 – 71.26 
17 – 90.60 22 – 64.08 
18 – 113.2 23 – 142.81 
19 – 72.82 24 – 89.49 
20 – 72.27  

P3 686.39 / / 25 – 88.25  28 – 130.9 
26 – 96.68 29 – 125.6 
27 – 135.5 30 – 128.6 

P4 229.88 / / 25 – 15.07 28 – 35.79 
26 – 11.95 29 – 45.32 
27 – 36.66 30 – 39.09 
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2.2 ANALYSIS OF AN EXISTING BUILDING 
 
We have proceeded to carry out different studies to see the environmental impact that falls on 
the building. It is important to see which is the quantity of direct solar lighting, which 
provides light and heat energy; to know the indoor air quality of the houses and to see if they 
transpire enough; and, above all, to quantify the energy cost of the building, CO2 emissions 
and the weight of it. 
 
This relevance responds to the fact that these are some of the basic principles of bioclimatic 
architecture, which make it possible to be energy efficient and to reduce CO2 emissions. It is 
expected to intensify the study of the weaknesses that the building currently has. 
 
 2.2.1  SOLAR STUDY 
 
The building has three exterior façades,          
oriented East, West and North. The wall facing 
South is actually a common wall and therefore it 
does not get light or heat energy. As a result of 
this direction and of the environment, houses have 
little natural lightning, as the apartment blocks are 
few meters far from each other. In order to show 
precisely the light hours of each of the façades, 
some stereographic have been carried out. They 
serve to show the sunlight hours that an exact point of any given façade receives, taking into 
account its environment, and the shadows that are projected, as well as the location of the 
building (in terms of latitude and longitude). 
 
In this case, it is interesting to study what happens in the east and west façades, as they have 
the opening of the houses. The ones that remain in the exact middle of each façade have been 
chosen as study points. The fact of choosing the point is irrelevant, as the shadow cast by the 
surrounding buildings is constant in both façade lines, in such a way that a measurement 
according to different seasons of the year and different heights of the flats out of the total of 
the façade has been achieved. However, the series of images of Appendix 3, show that the 
shadows are constant. Arguably, then, that the stereographic blue are the sum of all oranges. 
 

F. Est 

F. Oest 
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Houses that face the east façade have light during few hours in the morning. In summer, the 
ground floor receives natural light from 7.45 to 11.30, while each time that one climbs a floor 
the sun gets an hour before, as the higher the floor is, the less the shadow will project in the 
adjacent buildings (although being negligible in terms of heat effects). In winter, however, 
there is solar lighting from 9.15 to 10.45 in the ground floor, receiving light half an hour 
before for each floor that is climbed. 
 
 
 
 
 
 

Sunlight hours Ground Floor 1st floor 2nd floor 3rd floor 
Summer 7.45 to 11.30 6.45 to 11.30 5.30 to 11.30 5 to 11.30 
Winter 9.15 to 10.45 8.45 to 10.45 8.15 to 10.45 7.45 to 10.45 

EAST Façade 
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However, houses that face the west façade work inversely, because they have light just in the 
afternoon. In summer the ground floor receives natural light from 12.15 to 15.15, while each 
time that one climbs a floor, the sun disappears an hour later. In winter instead, there is solar 
lighting from 12.55 to 14.05 in the ground floor, receiving light up to half an hour later for 
each floor that is climbed. In the covered floor (entrecoberta), sunlight is provided until the 
sun goes down. 
 
The façade that is oriented towards the North does not receive sun for calculation and comfort 
purposes. This way, it is assumed that it does not receive direct light at any time of the day, at 
any month of the year. 
 
 
  

Sunlight hours Ground floor 1st floor 2nd floor 3rd floor 
Summer 12.15 to 15.15 12.15 to 16.15 12.15 to 17.15 12.15 to 18.30 
Winter 12.55 to 14.05 12.55 to 14.35 12.55 to 15.00 12.55 to 15.45 

WEST Façade 
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 2.2.2  INDOOR AIR QUALITY STUDY  
 
The connection between the use of a dwelling and the appearance of problems and symptoms 
that meet the definition of disease is a fact that cannot be put into question. The main 
responsible is the pollution of various kinds that is present in the building, which is usually 
called “poor indoor air quality”. Adverse effects due to poor indoor air quality affect many 
people, since it has been shown that people that live in the city spend between 58% and 78% 
of their time in indoor environment that is polluted to a greater or lesser degree. This problem 
has been aggravated by the construction of buildings designed to be hermetic and that recycle 
the air with a smaller proportion of fresh air from the outside, in order to increase their energy 
profitability. Currently it is broadly accepted that buildings that lack natural ventilation face 
risk of exposure to pollutants. So as to understand the situation of our building, the best option 
is to see graphically the way in which houses are distributed in a standard floor.  
 
This happens in the second floor, where blue represents dry areas (halls, rooms and 
bedrooms), green shows wet areas (kitchens and bathrooms) and yellow represents common 
spaces. The path that air has to follow to achieve indoor air quality according to the CTE DB 
is HS3: Entrance via façade through admission openings covering the way from dry to wet 
areas, with extraction from the latter ones. Nonetheless, what the regulations states remains an 
obligation to avoid smells going in the opposite direction. In this case, we can see that 
regulations would be followed, taking into account that all wet areas have exhaust ducks. 
However, we would like to make a step forward. 
 
The main problem of these houses, in terms of natural ventilation, is that each one only faces 
a façade limit and has no inner courtyard, which makes it impossible that all the rooms, 
dining rooms and kitchens face the outside and, also, that a constant flow of air can exist in 
the houses through the rooms and their openings. Together with improving air quality, 
changing this aspect would produce savings in the air conditioning in summer, which the 
current distribution does not permit, as the air moves minimally and at an almost 
imperceptible speed. 

 

When observing a particular house, we can realize what is being expressed in this section. 
Housings that barely meet regulations are far from having a proper air renewal and from 
having a constant air flow that makes it possible to save energy and emissions. At this point, it 
is important to underline that having a more compact volumetry does not assure energy 
saving. Therefore, we could argue that the fact that these houses do not have a patio is 
because the promoter is not interested in losing construction surface. 
You could fins those images in the Appendix 4. 
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 2.2.3  ESTUDI AMIDAMENTS EDIFICI EXISTENT 
 
Per fer l’estudi per capítols sobre quina part de l’edifici emet les emissions de CO2 durant la 
seva construcció s’ha trobat oportú separar aquets en: 
-Moviment de terres 
-Fonamentació 
-Estructures horitzontals 
-Estructures verticals 
-Façana 
-Cobertes 
-Separacions interiors 
-Paviments 
-Instal·lacions 
-Instal·lació Solar 
 
Els amidaments de l’edifici existent s’han fet en base a la memòria constructiva disponible 
(Annex 2) i els plànols d’arquitectura (Annex A). Es poden trobar a l’Annex 5. Per aquest cas 
s’ha considerat un percentatge dels costos totals, de les emissions de CO2, del consum 
energètic en MJ i del pes per metre quadrat pel capítol de Instal·lacions, degut a la no 
disponibilitat de plànols d’aquests ni dels seus amidaments. Aquest percentatge ve donat en 
funció d’un estudi del CIES (UPC/COAC/CAATB/ITeC/ICerdà) sobre una mostra de 200 
projectes representatius de tres anys de visats que ens permet tenir una visió de la construcció 
a Catalunya i de la repercussió de les Instal·lacions en la forma de construir d’aquest territori.  
 
Segons si es refereix a les emissions, al consum energètic, al pes o al cost econòmic, la 
repercussió sobre el total de l’edifici és diferent i, per tant, es separa en aquests apartats sota 
estudi. En aquest punt només es veuran la repartició total per capítols de cada un dels apartats, 
però no s’endinsarà a l’estudi de cada una de les partides, fet que es veurà al punt 3.11 de la 
memòria en comparació amb l’edifici proposat. Per quantificar quina és aquesta repercussió 
per metre quadrat d’edifici s’ha utilitzat el valor total de superfície construïda, no 
comptabilitzant terrasses privades, balcons, cobertes planes comunitàries ni la superfície 
corresponent a cobertes inclinades. D’aquesta manera només queden comptabilitzades les 
superfícies construïdes d’habitatges, locals, zones comunes cobertes i soterranis.  
 

El sumatori d’aquestes superfícies ascendeix a un total de 
4972,12 m2. Així, totes les quantitats totals d’emissions de 
CO2, consum energètic, pes i cost econòmic seran dividides 
per aquest valor per saber quina serà la repercussió exacta 
que tindran cada una d’elles per metre quadrat construït 
d’edifici. Tot seguit es presenten cada un d’aquests quatre 
estudis generals de l’edifici existent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planta Baixa 709,25 
Planta Pis 1 804,42 
Planta Pis 2 801,48 
Planta Pis 3 686,39 
Sotacoberta 351,67 

Planta Soterrani -1 809,49 
Planta Soterrani -2 809,49 

TOTAL 4972,19 
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2.2.3.1 EMISSIONS CO2 
 
En el cas de l’emissivitat, segons l’estudi del CIES, entre electricitat (0’47%), lampisteria i 
gas (0’56%), calefacció (0’60%), sanejament (0’85%) i altres instal·lacions (0’24%) s’obté un 
total del 2,72% d’emissions de CO2 del total de l’edifici corresponents al capítol 
d’Instal·lacions. Tot seguit es presenta la taula per veure numèricament quina quantitat de 
quilograms de CO2 emet cada capítol i quin percentatge hi correspon sobre el total, així com 
quina és la seva repercussió per metre quadrat construït de l’edifici.  
 

CAPíTOLS Kg CO2 %KgCO2 Repercussió KgCO2/m2 
Moviment de terres 62.230,84 2,46 12,52 

Fonamentació 680.711,82 26,90 136,90 
Estructures horitzontals 771.490,64 30,49 155,16 

Estructures verticals 88.626,30 3,50 17,82 
Façana 478.204,12 18,90 96,18 

Cobertes 45.568,88 1,80 9,16 
Separacionsinteriors 260.163,06 10,28 52,32 

Paviments 74.914,79 2,96 15,07 
Instal·lacions 68.775,28 2,72 13,83 

Instal·lació Solar 16.435,94 0,65 3,31 
TOTAL 2.530.685,72 100,00 508,97 

 
El total d’emissions de CO2 durant la seva construcció ascendeix a 2.530.685,72Kg, el que 
representa una repercussió de 508,97KgCOs/m2. Per veure clarament quin és el percentatge 
sobre el total que representa cada un dels capítols establerts s’ha realitzat una gràfica. 
 

 
 
De la gràfica resultant per capítols s’observa com l’Estructura Horitzontal (30%), la 
Fonamentació (27%), la Façana (19%) i les Separacions Interiors (10%) són els principals 
causants de les emissions de CO2 alliberades a l’ambient durant la seva construcció.  
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2.2.3.2 CONSUM ENERGÈTIC EN MJ 
 
En aquest cas, segons l’estudi del CIES, entre electricitat (0’81%), lampisteria i gas (0’94%), 
calefacció (1’48%), sanejament (1’16%) i altres instal·lacions (0’38%) s’obté un total del 
4’77% del consum energètic en MJ durant la construcció de l’edifici corresponents al capítol 
d’Instal·lacions. Tot seguit es presenta la taula per veure numèricament quina quantitat de MJ 
emet cada capítol i quin percentatge hi correspon sobre el total, així com quina és la seva 
repercussió per metre quadrat construït de l’edifici.  
 

CAPÍTOLS MJ % MJ Repercussió MJ/m2 
Moviment de terres 227.631,17 1,04 45,78 

Fonamentació 5.155.911,19 23,51 1.036,95 
Estructures horitzontals 7.545.253,18 34,41 1.517,49 

Estructures verticals 888.972,91 4,05 178,79 
Façana 3.857.350,64  17,59   775,79  

Cobertes 381.752,82 1,74 76,78 
Separacionsinteriors 2.279.344,90  10,40   458,42  

Paviments 553.416,51 2,52 111,30 
Instal·lacions 1.037.095,64 4,73 208,58 

Instal·lació Solar 181.159,28 0,83 36,43 
TOTAL 21.926.728,95 100,00 4.409,87 

 
El total de consum energètic durant la seva construcció ascendeix a 21.926.728,95 MJ, el que 
representa una repercussió de 4.409,87MJ/m2. Per veure clarament quin és el percentatge 
sobre el total que representa cada un dels capítols establerts s’ha realitzat una gràfica.  
 

 
 
De la gràfica resultant per capítols s’observa com l’Estructura Horitzontal (34%), la 
Fonamentació (23%), la Façana (17%) i les Separacions Interiors (10%) són els principals 
causants del consum d’energia de l’edifici durant la seva construcció. 
 
 
 
 

1% 

23% 

34% 

4% 

17% 

2% 10% 

3% 
5% 

1% Consum Energètic MJ 

Moviment de terres 
Fonamentació 
Estructures horitzontals 
Estructures verticals 
Façana 
Cobertes 
Separacions interiors 
Paviments 
Instal·lacions 
Instal·lació Solar 



  EPSEB | GRAU EN ENGINYERIA DE 
L’EDIFICACIÓ 

REINTERPRETACIÓ D’UN PROJECTE 
BASAT EN CRITERIS MEDIAMBIENTALS 

Xavier Checa Lama 
David Mas Trigueros 

 

 

31 

2.2.3.3 PES DE L’EDIFICI EN KG/M2 
 
En el cas del pes, segons l’estudi del CIES, entre electricitat (0’31%), lampisteria i gas 
(0’15%), calefacció (0’14%), sanejament (0’41%) i altres instal·lacions (0’06%) s’obté un 
total del 1’07% del pes de l’edifici que correspon a instal·lacions. Tot seguit es presenta la 
taula per veure numèricament quina quantitat de Kg pesa cada capítol i quin percentatge hi 
correspon sobre el total, així com quina és la seva repercussió per metre quadrat construït de 
l’edifici.  
 

CAPÍTOLS KG % KG Repercussió Kg/m2 
Moviment de terres 0 0 0 

Fonamentació 3.329.759,02 33,50 669,68 
Estructures horitzontals 4.059.115,12 40,84 816,36 

Estructures verticals 334.668,44 3,37 67,31 
Façana 603.858,94  6,08   121,45  

Cobertes 161.846,07 1,63 32,55 
Separacionsinteriors 867.180,35  8,72   174,41  

Paviments 476.881,70 4,80 95,91 
Instal·lacions 106.326,41 1,07 21,38 

Instal·lació Solar 2.572,03 0,03 0,52 
TOTAL 9.939.636,05 100,00 1.999,05 

 
El total de consum energètic durant la seva construcció ascendeix a 9.939.636,05 Kg, el que 
representa una repercussió de 1.999,05/m2. Per veure clarament quin és el percentatge sobre el 
total que representa cada un dels capítols establerts s’ha realitzat una gràfica.  
 

 
 
De la gràfica resultant per capítols s’observa com en aquest cas s’accentua molt més la 
importància de l’Estructura Horitzontal i la Fonamentació, que amb un 41% i un 33% 
respectivament són els principals causants del pes de l’edifici. 
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2.2.3.4 COST ECONÒMIC 
En aquest cas, per determinar el cost en euros de les instal·lacions s’ha utilitzat el “Boletín 
Económico de la Construcción” i, de la suma de les repercussions de cadascuna de les 
instal·lacions sense comptar les instal·lacions solars, s’ha obtingut el valor de 113,47€/m2. 
D’aquí s’arriba aproximadament als 550€/m2 del cost de construcció d’un edifici de les 
característiques com l’estudiat: de forjat reticular, de no més de 4 plantes i estructura de 
formigó armat. 
 

CAPÍTOLS EUROS % € Repercussió €/m2 
Moviment de terres 144.591,07 5,47 29,08 

Fonamentació 341.169,31 12,91 68,62 
Estructures horitzontals 463.997,32 17,56 93,32 

Estructures verticals 61.551,99 2,33 12,38 
Façana 304.348,73  11,52   61,21  

Cobertes 63.446,00 2,40 12,76 
Separacionsinteriors 372.474,38  14,10   74,91  

Paviments 326.079,97 12,34 65,58 
Instal·lacions 564.194,40 21,36 113,47 

Instal·lació Solar 22.937,28 0,87 4,61 
TOTAL 2.641.853,17 100,00 535,94 

 
El total de costos equivalents a la fase de construcció de l’edifici ascendeix a 2.641.853,17€, 
el que representa una repercussió de 535,94€/m2. Per veure clarament quin és el percentatge 
sobre el total que representa cada un dels capítols establerts s’ha realitzat una gràfica.  
 

 
 
De la gràfica resultant per capítols s’observa com en aquest cas la repartició de costos per 
capítol és molt més homogènia. Hi destaquen una mica més que la resta les Instal·lacions 
(21%) i les Estructures Horitzontals (17%), però, en funció d’aquesta gràfica, no es pot 
configurar cap pla d’actuació rellevant.  
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3. PART II: REINTERPRETACIÓ 
 
 
En aquesta part es mostra la reinterpretació de l’edifici, sempre sustentada en uns paràmetres 
d’estudi fixats – factors de compacitat, captació solar i bescanvietat -, en l’estudi de la seva 
interacció amb l’exterior, en la transmitància de l’envolupant i en l’emissivitat i consum 
energètic dels materials que el conformen. 
Tot això defensat i representat en dades numèriques, gràfiques o imatges representatives. 
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3.1 HIPOTESIS DE PLANS D’ACTUACIÓ PER A LA REITERPRETACIÓ 
 
El nou projecte ha de ser tal que ajudi a que l’edifici sigui més eficient energèticament i que 
redueixi emissions de CO2 tant en la seva construcció com en la seva vida útil. Amb aquests 
objectius s’han plantejat unes hipòtesis per tal de treballar aquest segona part del PFG. 
Aquestes, afecten a tot el conjunt i, en la mesura en que sigui possible, s’aplicaran de forma 
local en determinats apartats del projecte. 
 

1. El fet de guanyar una façana Nord i una Sud respecte l’estat inicial, resulta 
energèticament favorable.  

2. El balanç de pèrdues i guanys entre estiu i hivern, en tenir més renovació d’aire 
natural, és positiu energèticament. 

3. La tria d’un sistema constructiu afecta directament al consum energètic i a les 
emissions de CO2 de l’edifici. 

4. Més material d’aïllament no implica necessàriament més estalvi energètic. 
5. L’estalvi econòmic i energètic al llarg de la vida útil pot ser més gran en un edifici de 

despesa inicial més elevada, de tal manera que suposi un estalvi en el total del cicle de 
vida de l’edifici. 

6. L’estalvi energètic i d’emissions no només ve determinat per la tria de materials sinó 
també pel criteri de disseny de l’edifici. 

7. La orientació de les façanes afecta directament als guanys energètics. 
8. La ventilació creuada (renovació d’aire natural) permet estalviar energia durant l’estiu. 
9. Evitar l’entrada de sol directe a l’estiu i permetre-la a l’hivern disminueix el consum 

energètic durant tot l’any. 
10. La tria de materials ve determinada per la proximitat d’aquests i per la climatologia de 

la zona. 
11. Utilitzar materials naturals i no adulterats o reciclats disminueix les emissions de CO2 

i el consum energètic. 
12. Una coberta enjardinada ajudarà a ser més eficients energèticament i, fins i tot, a 

eliminar CO2. 
13. S’estalviarà aigua i pes si els sistemes constructius estan enfocats cap al muntatge (via 

seca) i no cap a la construcció (via humida). 
14. En un sistema de muntatge els materials poden ser reciclats i retornats a l’obra amb 

més facilitat. 
15. La inèrcia tèrmica està relacionada amb la disminució del consum energètic. 
16. El consum energètic esta directament relacionat amb les emissions de CO2 en la 

immensa majoria de casos. 
17. El consum energètic esta relacionat amb el pes de l’edifici. 
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3.2 NOVA FORMA VOLUMÈTRICA 
 
El primer pas és canviar la volumetria de l’edifici per, a través de l’arquitectura bioclimàtica, 
millorar els factors negatius que s’acaben d’analitzar. Això suposarà també un canvi en la 
distribució de l’edifici. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, es descarta ubicar vivendes a 
la planta baixa per motiu de confort i qualitat. 
 
La relació entre millores sostenibles, canvi volumètric i canvi de distribució no perd mai de 
vista el context econòmic. És per això que es pretén reinterpretar el projecte però intentant 
mantenir les quantitats d’habitatges, superfícies i número de plantes. Això és degut a que es 
vol ser el més realista possible en la realització d’aquest Projecte Final de Grau i, és que en la 
realitat, seria un inconvenient construir la nova proposta si aquesta impliqués la pèrdua de 
diners per part dels promotors. 
 
Sabent que és difícil obtenir el mateix nombre d’habitatges i superfície, com a mínim 
s’aconseguirà una major qualitat en l’edifici per amortitzar la possible pèrdua de superfície 
que es pugui donar en el nou volum. 
 
Dit això, la nova forma ha d’ajudar a que l’edifici sigui més eficient energèticament i, per 
tant, s’han plantejat uns objectius per definir-la: 

- Aconseguir façana Sud per captar una quantitat major d’energia. 
- Més Obertures a l’exterior a traves de més Façana i de patis de llum per millorar la 

ventilació, la transpiració i el flux d’aire en els habitatges. 
- Aconseguir més llum natural a l’interior de les vivendes. 
- Mantenir una relació de nº d’habitatges i superfície coherents. 

 
Amb tots aquests objectius s’han treballat un seguit de models fins arribar al definitiu, el qual 
és el següent: 

 
En aquestes imatges es mostra la volumetria 
de la nova proposta, on es pot apreciar que 
s’ha fet un tall a la meitat de l’edifici per tal 
de guanyar una nova façana orientada a Sud 
que és captadora d’energia. La separació 
entre les dues façanes ha estat calculada de 
tal manera que a l’hivern (període anual en 
que el sol és més baix) tota la façana rep sol. 
També s’ha tingut en compte la superfície 
resultant en planta, per tal de no reduir-la 
excessivament, mantenint unes proporcions 
raonables. 
 
Aquest tall, a més a més, obre l’edifici per 
tal d’aconseguir el propòsit de guanyar en 
qualitat d’aire interior i de lluminositat, ja 
que permet que aquest transpiri mitjançant 
noves obertures. Amb el mateix propòsit 
s’ha mantingut l’únic pati de llums que 
estava projectat, a la dreta de tot, . 
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És cert que ha aparegut una nova façana orientada a Nord, però com es veurà més endavant 
aquesta no esta gaire exposada als agents atmosfèrics (sobretot al vent) i, tot i que no té 
guanys a efectes calorífics, ajuda de manera notable a millorar la circulació d’aire interior. 
 
D’altra banda, amb aquesta nova forma també han aparegut un seguit de problemes de 
reglamentació. La part esquerra de la volumetria ara te planta baixa més quatre plantes pis, 
com abans; però en la nova proposta, la última planta deixa de ser sota coberta inclinada, per 
ser una planta més amb alçada lliure constant. Durant la realització de la nova proposta es va 
pensar que, en obtenir façana Sud amb guanys tèrmics importants, és molt més profitós ubicar 
en aquella planta habitatges i no pas simplement estudis, per tant, l’alçada dels pisos havia de 
ser constant on anteriorment només es podia tenir una coberta inclinada del 30%. Ens trobem 
amb un cas similar amb la zona dreta de l’edifici, on és necessari tenir la tercera planta 
completa sense que la normativa es mengi un tros de la superfície de la planta. A les imatges 
respectives del POUM es pot observar aquesta línia. 
 
Com que la normativa de Cardedeu, i així ho regula el POUM, és restrictiva pels dos 
propòsits que es buscaven, s’ha optat per posar-se en contacte amb el Regidor d’Urbanisme i 
Noves Tecnologies de Cardedeu per saber si la nova proposta seria acceptada a la realitat. La 
resposta va ser positiva, així que ja esta definida la nova volumetria, la qual es pot veure en 
imatges més grans a l’Annex 6. 
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3.3 FACTORS DE COMPARACIÓ 
 
Per tal de poder comparar numèricament la geometria de l’edifici existent amb la proposada 
per veure si realment aquesta és favorable, s’ha optat per utilitzar uns factors de comparació 
que ens els relacionin valors de compacitat, de superfícies de bescanvi i captadores.  
 
 
 3.3.1  FACTOR DE COMPACITAT 
 
A priori, l’edifici proposta esta molt més en contacte amb l’exterior i dóna la sensació de que 
pot tenir pèrdues energètiques. Aquest factor de comparació dóna una idea global de la 
superfície en contacte amb l’exterior per cada metre cúbic de l’edifici, així podem saber si es 
té menys o més interacció que l’anterior, ja que no resultaria beneficiós ser poc compacte de 
cara a l’hivern. Per tant, s’ha de procurar mantenir una relació numèrica adequada de cara a 
l’estiu i a l’hivern. 
 
D’aquesta manera s’ha de relacionar cada edifici amb un mateix volum amb mínima 
superfície, és a dir, amb una esfera. Així doncs el resultat s’obté de dividir la superfície de 
l’esfera equivalent entre la superfície de l’edifici. Un cop obtingut el volum total de l’edifici 
s’ha de trobar l’esfera equivalent amb el seu corresponent radi i calcular-ne la superfície. 
Llavors, del fet de relacionar la superfície de l’esfera equivalent i la superfície de l’edifici, es 
troba el factor de comparació de compacitat, que sempre variarà entre 0 i 1, essent 1 la 
superfície mínima per a un volum. 
 
Edifici Existent 
Volum Edifici Inicial = 9862,73 m³ = !"!

!

!
 → r = 13,3 m 

 
Superfície Esfera Equivalent = 4π 13,3² = 2222,86 m² 
 
Superfície Edifici Inicial = 3772,4 m² 
 

Factor de compacitat = Sup. Esfera
Sup. Edifici Inicial

 = 2222,86 m²
3772,4l m²

 = 0,58  
 
 
Edifici Proposta 
Volum Edifici Proposta = 9527,82 m³ = !"!

!

!
 → r = 13,15 m 

 
Superfície Esfera Equivalent = 4π 13,15² = 2173,01 m² 
 
Superfície Edifici Proposta = 3682 m² 
 

Factor de compacitat = Sup. Esfera
Sup. Edifici Proposta

 = 2173,01 m²
3682 m²

 = 0,59 
 
D’aquestes dades s’observa com, tot i que l’edifici proposat és més compacte, tots dos tenen 
una compacitat molt semblant. Per tant, l’edifici proposta que semblava que, a priori, seria 
menys compacte, no ho és. Aquestes dades són molt positives perquè indica que amb més 
metres quadrats de façana i, per conseqüent, d’obertures, es té una compacitat igual. 
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 3.3.2  FACTOR DE CAPTACIÓ SOLAR 
 
Amb aquest apartat, es pretén saber si la proposta té més captació energètica (Sol) que 
l’anterior, fet important de cara a l’hivern. Així doncs, relaciona les superfícies captadores 
dels edificis. 
 
La comparació s’ha dut a terme prenent valors de insolació sobre superfícies verticals en 
façana i sobre superfícies horitzontals i inclinades en cobertes, totes en W/m2/dia, facilitades 
per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia). El primer pas dins la metodologia emprada és 
passar aquests MJ/m2/dia a MJ/m2/anual, multiplicant-ho per 365. Posteriorment s’ha 
calculat els metres quadrats de cada una de les façanes i cobertes i s’ha multiplicat cada una 
pel seu valor de MJ/m2/anual per obtenir MJ/anuals per a cada una de les superfícies. En 
aquest cas, s’ha optat per dividir la superfície de captació amb MJ/anuals entre el volum de 
l’edifici. Així, es podrà relacionar quanta energia guanya l’edifici per unitat de volum 
d’aquest i es podrà comparar l’estat inicial amb la proposta. 
 
Edifici Existent 
S’han separat en una taula cada una de les façanes amb la seva orientació respecte al Sud, la 
coberta plana i la coberta inclinada. 
 

Orientació Façanes MJ/m2/dia MJ/m2/anual m2 façana Resultat 
15 12,07 4405,55 11,6 51104,38 
75 10,47 3821,55 719,64 2750140,24 

105 8,46 3087,9 757,82 2340072,37 
165 4,58 1671,7 165,98 277468,76 

coberta plana 15,04 5489,6 98,36 539957,05 
coberta inclinada 1 16,1 5876,5 400,03 2350776,29 
coberta inclinada 2 16,1 5876,5 14,56 85561,84 

   
TOTAL 8395080,95 

     Volum E. Existent 9862,73 m3 
 

Sw/Volumin 851,19 
 
 
Edifici Proposta 
S’han separat en una taula cada una de les façanes amb la seva orientació respecte al Sud i la 
coberta plana s’ha separat en els 3 fragments de coberta plana que hi ha, comptabilitzant a 
l’apartat central el 50% la seva superfície degut a l’ombra que es projecta a sobre seu. 
 

Orientació Façanes MJ/m2/dia MJ/m2/anual m2 façana MJ/anual 
15 12,07 4405,55 137,75 606864,51 
75 10,47 3821,55 683,19 2610844,74 

105 8,46 3087,9 685,23 2115921,71 
165 4,58 1671,7 177,87 297345,27 

coberta plana 1 15,04 5489,6 321 1762161,6 
coberta plana 2 15,04 5489,6 327 1795099,2 
coberta plana 3 15,04 5489,6 75 411720 

   
Total 9599957,05 

     Volum E. Proposta 9527,82 m3 
 

Sw/Volum 1007,57 
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Queda clar que els guanys de tenir una façana Sud repercuteix de forma positiva per cada 
metre cúbic d’edifici. Es passa d’un valor/factor de 851,192 a un altre de 1007,571. Un 
augment del 19,42%. Ara faltarà veure quines pèrdues tenim per superfícies de bescanvi i 
observar si el sumatori de superfícies de bescanvi i captadores és favorable per afrontar el 
canvi volumètric. 
 
 
 3.3.3  FACTOR DE BESCANVIETAT 
 
En aquest apartat el interès recau en observar quina energia es perd fruit del bescanvi 
energètic de cada una de les façanes amb l’exterior, així com de la mitjanera amb l’edifici 
confrontant. Per a poder determinar l’energia que cedirà cada una de les façanes, s’ha tingut 
en compte les hores de no-Sol que tindrà cada una de les superfícies, ja que serà durant 
aquestes hores en les quals es perdrà energia a través de l’envolupant. D’aquesta manera es 
sabrà si es tenen més pèrdues o menys i si aquestes són acceptables. 
 
Edifici Existent 
Primer de tot, s’han quantificat aquestes hores en cada un dels mesos a través d’un 
estereogràfic de Barcelona.  
 
 

GENER / NOVEMBRE / DESEMBRE 
  

 
Hores de Sol Hores de no-Sol -Sol Superfície Hores x m2 

Mitjanera 0 24 281,175 6748,2 
Est 3,25 20,75 757,82 15724,76 

Oest 3,5 20,5 719,64 14752,62 
Nord  0 24 184,81 4435,44 

ABRIL 
    

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Mitjanera 0 24 281,175 6748,2 
Est 6 18 757,82 13640,76 

Oest 6,25 17,75 719,64 12773,61 
Nord  0 24 184,81 4435,44 

   
Total 37598,01 

FEBRER / OCTUBRE 
   

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Mitjanera 0 24 281,175 6748,2 
Est 4,25 19,75 757,82 14966,94 

Oest 4,5 19,5 719,64 14032,98 
Nord  0 24 184,81 4435,44 

   
Total 40183,56 

MARÇ / SEPTEMBRE 
   

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Mitjanera 0 24 281,175 6748,2 
Est 5,25 18,75 757,82 14209,12 

Oest 5,5 18,5 719,64 13313,34 
Nord  0 24 184,81 4435,44 

   
Total 38706,10 
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MAIG 
    

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Mitjanera 0 24 281,175 6748,2 
Est 6,5 18,5 757,82 14019,67 

Oest 6,5 18,5 719,64 13313,34 
Nord  0 24 184,81 4435,44 

   
Total 38516,65 

 
Per a poder determinar quina quantitat d’energia es bescanvia a través de l’envolupant, un cop 
calculades les hores de no-Sol de cada una de les façanes, s’ha partit de la fòrmula de la 
transmitància d’aquestes, que és:  
 

U=W/(ΔT x Superfície) 
 
Tal com a l’apartat de superfícies captadores ens ha interessat obtenir un resultat en MJ totals 
per a poder calcular posteriorment la seva repercussió per cada metre cúbic d’edifici, aquí 
també es durà a terme de la mateixa manera. Així que per poder aïllar els Watts·hora totals de 
la fòrmula de la Transmitància s’ha hagut de multiplicar aquest, determinat com a 0’6(sabent 
que el límit per la normativa està regulat a 0’73), per les Hores·m2 de cada mes, pels dies que 
conté aquest i per la diferència de Temperatura entre l’interior i l’exterior a cada mensualitat 
de l’any. Les dades de temperatura exterior, mitjana de mínimes mensuals a Cardedeu,  s’han 
sol·licitat al Meteocat i la temperatura interior de benestar s’ha considerat de 22ºC per a tot 
l’any. A efectes de càlcul no s’han considerat els mesos de Juny-Juliol-Agost, ja que les 
temperatures exteriors seran iguals o superiors a la temperatura de confort, per tant no es 
cedirà energia. D’aquesta multiplicació ens queda un resultat en W·h que es pot passar a MJ 
aplicant-hi un coeficient de 0’2777.  
 

Mes Dies h·m2/dia U ∆T (22ºC)  T. Mensual W·h 
Gener 31 41661,025 0,6 19,5 15110453,77 
Febrer 28 40183,565 0,6 18,2 12286526,83 
Març 31 38706,105 0,6 18,1 13030797,31 
Abril 30 37598,01 0,6 15,5 10489844,79 
Maig 31 38516,65 0,6 11,5 8238711,43 

Setembre 30 38706,105 0,6 7,5 5225324,17 
Octubre 31 40183,565 0,6 11,3 8445781,692 

Novembre 30 41661,025 0,6 15,8 11848395,51 
Desembre 31 41661,025 0,6 19,9 15420411,79 

 
TOTAL W·h 100096247,3 W·h 

Conversió a MJ 0,2777 
TOTAL MJ 27796727,88 MJ 

Volumedifici 9862,73 m3 
TOTAL MJ/m3 2818,36 MJ/m3 
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Edifici Proposta 
Els mateixos passos que s’han emprat a l’edifici inicial. Primer, el número d’hores de no-Sol 
a cada mes de l’any, exceptuant igualment Juny-Juliol-Agost. 
 
 

GENER / NOVEMBRE / DESEMBRE 
  

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Sud  10 14 137,75 1928,5 
Est 3,25 20,75 685,23 14218,52 

Oest 3,5 20,5 683,19 14005,39 
Nord  0 24 437,585 10502,04 

   
Total 40654,45 

     ABRIL 
    

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Sud 13,25 10,75 137,75 1480,81 
Est 6 18 685,23 12334,14 

Oest 6,25 17,75 683,19 12126,62 
Nord  0 24 437,585 10502,04 

   
Total 36443,61 

FEBRER / OCTUBRE 
   

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Sud 10,5 13,5 137,75 1859,62 
Est 4,25 19,75 685,23 13533,29 

Oest 4,5 19,5 683,19 13322,20 
Nord  0 24 437,585 10502,04 

   
Total 39217,16 

MARÇ / SEPTEMBRE 
   

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Sud  12 12 137,75 1653 
Est 5,25 18,75 685,23 12848,06 

Oest 5,5 18,5 683,19 12639,015 
Nord  0 24 437,585 10502,04 

   
Total 37642,11 

MAIG 
    

 
Hores de Sol Hores de no-Sol Superfície Hores x m2 

Sud  14 10 137,75 1377,5 
Est 6,5 18,5 685,23 12676,75 

Oest 6,5 18,5 683,19 12639,01 
Nord  0 24 437,585 10502,04 

   
Total 37195,31 
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Després, el càlcul dels MJ totals que cedirà l’edifici proposat. I la seva repercussió per m3 
 

 Dies h.m2/dia U ∆T (22ºC) T. Mensual W·h 
Gener 31 40654,4575 0,6 19,5 14745371,74 
Febrer 28 39217,1625 0,6 18,2 11991039,61 
Març 31 37642,1175 0,6 18,1 12672595,28 
Abril 30 36443,615 0,6 15,5 10167768,59 
Maig 31 37195,31 0,6 11,5 7956076,80 

Setembre 30 37642,1175 0,6 7,5 5081685,86 
Octubre 31 39217,1625 0,6 11,3 8242663,21 

Novembre 30 40654,4575 0,6 15,8 11562127,71 
Desembre 31 40654,4575 0,6 19,9 15047840,9 

 
TOTAL W·h 97467169,7 W·h 

Conversió a MJ 0,2777 
TOTAL MJ 27066633,03 MJ 

Volumedifici 9527,82 
 TOTAL MJ/m3 2840,80 MJ/m3 

 
 
Taula Resum de Factors de Comparació 
 

Factor Compacitat Captació Bescanvietat 
Edifici Existent 0,58 851,19Sw/ m3 2818,36 MJ/m3 
Edifici Proposta 0,59 1007,57 Sw/ m3 2840,80 MJ/m3 

Diferència 1,70 % 15,52 %  0,79 % 
 
Les conclusions a les que s’arriba són que l’edifici proposat bescanvia pràcticament el mateix 
que l’anterior, però amb l’avantatge que aquest té més possibilitats de captació d’energia tal i 
com s’ha demostrat al segon factor de comparació. A més a més, la compacitat és 
pràcticament igual, per la qual cosa la nova proposta resulta un edifici amb més guanys 
energètics provinents del sol i que no per això perd energia. 
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3.4 INTERACCIÓ AMB L’EXTERIOR 
 
Prosseguint amb l’anàlisi de l’edifici proposta, el següent pas és observar com aquest 
interactua amb el seu entorn. L’anterior punt tractava l’edifici de forma que només 
s’analitzava la volumetria d’un i altre per comprovar si la proposta era inicialment bona o no. 
Aquest apartat ja té en compte les incidències del seu entorn per la qual cosa s’observarà de 
forma localitzada en quina situació es trobarà. Això servirà per tractar la façana, les seves 
obertures, les proteccions solars, l’interior dels habitatges, etc. 
 
Aquest és un pas molt important per veure si l’actual proposta és deficient o no en quant a 
efectes bioclimàtics com són l’exposició al sol, a l’ombra, i al vent. Per a realitzar aquesta 
tasca, s’han utilitzat els programes informàtics GoogleSketcUp Pro 8 i AutodeskEcotect 
2010. Amb el primer, s’ha dibuixat el model i s’ha importat al segon, que permet estudiar 
diferents factors. D’aquí es trauran conclusions que permetran continuar amb el disseny de 
l’edifici cap a l’interior. 
 
 
 3.4.1  EXPOSICIÓ A L’OMBRA 
 
La llum natural que tindran els habitatges ve relacionat directament amb l’ombra projectada a 
les façanes. Així doncs, s’han d’estudiar totes i cadascuna d’elles. El model bàsic creat per 
dur a terme aquest estudi conte els edificis confrontants i per veure quin és el grau 
d’exposició, s’ha utilitzat una opció anomenada “shadow range” (rang d’ombra) que és capaç 
de mostrar dins d’una mateixa imatge diverses ombres de diferents hores conjuntament. Així, 
la capa més fosca és la que rep més hores d’ombra, i la capa més clara la que menys. Per 
conseqüent, aquelles zones tindran més o menys llum. Com que el sol no està a la mateixa 
altura a cada període de l’any, s’ha analitzat amb els dies 21 de desembre, 21 de març i 21 de 
juny; diferents equinoccis i solsticis. 
 
Com es pot apreciar a les imatges que es troben a l’Annex 8, les plantes baixa i primera són 
les que reben més ombra, tot i que les plantes superiors ja reben molta més llum perquè 
gairebé no els hi projecten ombres. S’observa que, als mesos d’hivern, es té menys llum a les 
plantes inferiors, però, a mesura que s’apropa l’estiu, la llum augmenta. Aquest “shadow 
range” ens porta a pensar que la volumetria és adequada pel propòsit de tenir bona 
il·luminació, sabent que l’obertura de patis millorarà la il·luminació i la ventilació en efecte 
conjunt amb l’aparició de més façanes. Cal destacar que queda demostrat que la no ubicació 
d’habitatges a planta baixa és beneficiós ja que d’altra banda no es disposaria de gairebé llum 
natural i molt menys de Sol directa. 
 
 
 3.4.2  EXPOSICIÓ AL SOL 
 
Aquesta està directament relacionada amb l’exposició a l’ombra, però a la inversa: quanta 
menys ombra, més sol. Es vol esbrinar quin és el valor total de Watts anual. D’aquesta 
manera, és possible saber en quins punts es tindrà més deficiència en guanys i en quins es 
tindrà un nombre més alt. Així, també es sabrà on és més eficient col·locar cèdules 
fotovoltaiques i plaques solars. 
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A l’Annex 9 es poden veure els resultats obtinguts en aquest càlcul. La part que es mostra 
amb un color groguenc és la que rep més Wh i, la que tendeix al blau, és la que en té menys 
tal i com es pot apreciar a la llegenda. 
 
D’aquests resultats, s’observa que la ubicació més eficient per a les plaques i cèdules és a la 
coberta i/o a la façana Sud, mentre que s’aprecia que el rang d’ombres fa que a les plantes 
inferiors hi hagi un guany menor en Wh, fet que no té perquè significar pèrdues. El mateix 
succeeix amb les façanes que donen a Nord, que gairebé no tenen guanys, però que, a 
continuació, es veurà en quin grau estan exposades. 
 
 3.4.3  EXPOSICIÓ AL VENT 
 
Per realitzar aquest estudi, ha sigut necessari consultar les dades meteorològiques que el 
Meteocat ja havia facilitat, on és rellevant la direcció i la velocitat del vent, així com les 
temperatures exteriors. Cal destacar que el mes d’anàlisi és el Desembre, el moment de l’any 
on les velocitats i les temperatures són més desfavorables. Per aquest motiu cal mirar 
detingudament què succeeix entre volumetria i edifici. Les dades per fer la simulació són: 
 

- Velocitat mitjana del vent: 2’20 m/s 
- Direcció del vent: Sud Est cap a Nord Oest. 
- Temperatura mitjana exterior: 4ºC. 

 
Aquesta eina ofereix una àmplia gama de possibilitats per analitzar la simulació. Els resultats 
es presenten sobre una graella que pot variar en l’eix de les X, Y i Z. En aquest cas, ens 
interessa veure-ho en l’eix de les Z, en un pla horitzontal que pot variar en la seva alçada. 
Això és molt útil perquè es pot observar a diferents altures quina direcció i velocitat té el vent 
per veure amb què troba obstacle, sent aquest el lloc de màxima exposició. Els resultats també 
es poden veure en forma de vectors i en una graella en 3D. Els colors ens indiquen la 
velocitat, on els groguencs són les més veloces i els blavosos les més lentes. 
 
A l’Annex 10, es troben les imatges més representatives d’aquesta anàlisi. Es pot apreciar que 
a diferència del que es podria pensar, les façanes Nord queden resguardades de les 
inclemències del vent, sent la façana Sud la que rep més càrrega aerodinàmica. Les Façanes 
Est i Oest i els seus edificis confrontats, representen un passadís per on el vent arriba a una 
alta velocitat, però que no representa un problema perquè no impacta directament en cap 
moment a la façana. Així doncs, s’extreu que el punt de màxima incidència és la planta quarta 
de la façana Sud. 
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3.5 NOVA DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
 
Tal i com s’ha anat dient al llarg del projecte, un canvi volumètric implica necessàriament una 
reinterpretació de la distribució interior, fet que d’altra banda també es perseguia. A l’Annex 
B es troben les plantes tipus. 
 
La nova distribució ha de ser tal que potenciï, en tot el que sigui possible, el funcionament de 
l’edifici en quant a eficiència energètica. Per això i, com també es va fer per determinar la 
nova volumetria, s’han establert uns objectius que serveixin com a pauta. 

- Intentar que els habitatges tinguin més d’una façana en contacte amb l’exterior, el qual 
implica crear patis de llum. 

- En la mesura en que sigui possible, la superfície i número d’habitatges s’han 
d’assemblar a l’estat inicial. 

- La tipologia d’habitatges, en la seva majoria, ha de ser de dos banys, tres habitacions, 
cuina i menjador. 

- El percentatge d’obertures a façana dependrà de cada façana i de la seva orientació, fet 
que, a més a més, incidirà directament en la qualitat de la llum interior. 

- Aprofitar la ubicació de les obertures en llocs concrets per tal de que entri el màxim de 
llum a cada sala. 

 
 
NOTA: Per a la realització de les noves plantes s’han mogut els pilars de manera que, sabent 
que en la realitat no podríem col·locar-los mai sense un càlcul previ, en aquest cas permetés 
una certa llibertat a l’hora de relacionar la distribució interior amb la distribució al pàrquing. 
L’abast del projecte no és el de fer el càlcul complet de l’estructura, per la qual cosa s’ha optat 
per mantenir el mateix número de pilars i una distància coherent entre ells, movent-los el 
mínim possible. 
 
 
A continuació, i per seguir amb l’explicació, es poden trobar les plantes a l’Annex B  
 
Les dues plantes soterrani es mantenen molt semblants, tot i que al pàrquing anteriorment 
estaven contemplades 46 places d’aparcament per a cotxes. Amb la nova proposta s’obtenen 
43 places grans i 4 places per a motocicletes, ampliant l’oferta de mercat. 
 
El resultat d’aquesta reinterpretació també ens porta a tenir ara tota la planta baixa per a la 
disposició de Locals comercials, exceptuant la zona de l’estació transformadora, de zones 
comunes, trasters i de l’entrada al pàrquing. Això suposa un increment de 336m2 respecte els 
250m2 que ja estaven projectats a l’estat inicial, obtenint un total de 586m2 per l’ús exclusiu 
de locals a la planta baixa. A més a més, amb la nova proposta es disposa d’un total de 10 
trasters ubicats a planta baixa, 4 més que abans. Es disposa de tant d’espai per a locals perquè, 
per una qüestió de qualitat de l’habitatge, s’ha descartat la ubicació d’aquests a planta baixa, 
on gairebé no hi havia llum natural ni Sol. 
 
Pel que fa a les plantes pis el resultat són 29 habitatges (anteriorment 30) que oscil·len entre 
els 65 i els 106m2 (128’85 amb terrassa). Tots els pisos menys dos (27), tenen com a mínim 
dues façanes en contacte amb l’exterior, cosa que ha millorat moltíssim pel que fa a l’anterior 
edifici, ja que en aquell només 13 tenien dues façanes exteriors. La tipologia d’habitatges és 
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de 3 habitacions, 2 banys, cuina, menjador i rebedor en la seva majoria, tal i com s’havia 
plantejat. 
 
La coberta en tots casos és plana i accessible, a excepció de les que cobreixen la caixa 
d’escala, les quals són inclinades. 
 
A continuació es mostra el resum i quadre de superfícies de l’edifici proposta. 
 
 

Planta Sup. Constr. Nº PQ Sup. Locals Nº - Sup. Vivendes 
PS-2 809,49 22-2* / / 
PS-1 809,49 21-2* / / 

PB 752,49 / 
A – 45,00 D – 74,00 

/ B – 99,60 E – 84,00 
C – 93,00  

P1 809,49 / / 

1 – 70,00 6 – 83,40 
2 – 70,00 7 – 100,00 
3 – 86,50 8 – 72,40 
4 – 74,80 9 – 72,40 
5 – 90,90  

P2 782,49 / / 

10 – 70,00 14 – 128,85 
11 – 70,00 15 – 126,60 
12 – 106,0 16 - 72,40 
13 – 88,30 17 - 72,40 

P3 708,90 / / 

18 - 70,00 22 – 109,70 
19 - 70,00 23 – 108,50 
20 – 86,50 24 - 72,40 
21 – 71,30 25 - 72,40 

P4 647,85 / / 26 - 70,00 28 - 86,50 
27 - 70,00 29 - 71,23 

PCob 320,95 / / / 
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3.6 ESTUDI QUALITAT D’AIRE INTERIOR 
 
En aquest punt cal destacar que un dels propòsits que s’havia plantejat, com és millorar la 
renovació natural d’aire, s’ha aconseguit fruit de la nova distribució interior i les obertures a 
façana. També hi juga un paper important la col·locació de les cambres humides, que serà el 
lloc per on l’aire de la habitatge marxarà, però no l’únic. A l’Annex 11 es poden trobar 
aquestes plantes ampliades. 

 
Aquesta planta correspon a la Planta 2 de la proposta, on es diferencien les zones humides 
(verd), les seques (blau) i les zones comuns (groc). S’ha aconseguit que els habitatges tinguin 
més de dues façanes amb l’exterior, fet que provoca corrent d’aire natural si s’obren ambdós 
extrems. Ja no es depèn exclusivament de la sortida de l’aire per les zones humides. Això es 
bo perquè el caudal d’aire de sortida per aquestes sales sol ser baix, impossibilitant establir 
corrent d’aire de cara a l’estiu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la planta d’un habitatge, es veu com ara es tenen més possibilitats. D’una banda s’observa 
el camí que fa l’aire a l’hivern, sortint per les sales humides a través dels xunts i, d’altra 
banda, es veu el camí a l’estiu en forma de corrent, fet que permet estalviar emissions en cost 
d’aire condicionat. 
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3.7 NOUS SISTEMES CONSTRUCTIUS I MATERIALS 
 
Fins ara tot el que s’ha fet té com a propòsit millorar l’edifici de forma global. En aquest 
apartat es treballa ja de forma més localitzada, analitzant partida a partida o conjunt de 
partides, què és el que es pot fer per millorar el conjunt en quant a eficiència energètica i 
reducció de l’impacte ambiental. 
 
Bàsicament el que s’ha volgut fer ha sigut reduir les emissions de CO2 i cost energètic de 
fabricació durant la seva construcció mitjançant la utilització de diferents materials i reduir el 
consum energètic propi de l’ús de l’habitatge a través de nous sistemes constructius més 
eficients. Òbviament, també s’ha fet un estudi de càlcul de transmitàncies per comprovar si es 
compleix amb la normativa vigent, alhora que es compara amb el que hi havia anteriorment. 
 
Sistema constructiu de façana 
La façana és el medi d’interacció amb l’exterior del qual disposa l’edifici, per tant, si es vol 
ser eficient energèticament és un punt molt important a tractar. En el desenvolupament 
d’aquest apartat també es podrà comprovar com, a més a més, pel seu criteri de disseny és 
necessari considerar altres paràmetres com ara el pes, la capacitat de muntatge i desmuntatge, 
el seu manteniment, la tria de materials, la orientació pròpia de cada façana, etc. 
 
Per triar el sistema que més convé, s’han delimitat uns paràmetres com ja s’ha fet en 
anteriors apartats, que ajudaran a trobar el sistema ideal. 

- Capacitat de ser muntat i desmuntat amb facilitat. 
- Capacitat d’emmagatzemar calor mitjançant inèrcia tèrmica. 
- Capacitat de reduir el salt tèrmic entre interior i exterior. 
- Capacitat de trencar els ponts tèrmics que existien amb l’anterior façana. 
- Capacitat de donar continuïtat a la façana. 
- Que estigui formada per materials reciclats i amb facilitat per tornar-ho a ser. 
- Que sigui lleugera. 
- Que emeti les mínimes emissions de CO2 i que el consum energètic per a la seva 

fabricació sigui el més baix possible. 
- Que econòmicament s’ajusti a l’edifici existent. No només han de ser eficients la 

façana i els materials, sinó que, a més a més, han d’anar lligats a un preu realista. 
 
Tots aquests paràmetres han portat a pensar que la solució més idònia és una façana 
ventilada. Els avantatges que proporciona són les següents: 

-‐ Eficiència energètica: permet estalviar entre un 25% i un 40% d’energia degut a la 
continuïtat que té la façana, la supressió de la majoria de ponts tèrmics i a la inèrcia 
tèrmica que pot tenir el seu tancament. 

-‐ Facilitat de muntatge i desmuntatge. Al ser un sistema que es construeix en sec, té la 
facilitat de ser desmuntat per parts i no cal que sigui trencat com ara un sistema 
construït amb aigua, on queda tot aglutinat i és difícil de separar. Això proporciona 
una avantatge significativa si en un futur es vol substituir l’acabat, l’aïllament o tota la 
façana, a més a més que els materials es poden reciclar amb facilitat i pot ser muntada 
i reparada amb rapidesa. 

-‐ Disminució notable en deteriorament al llarg del temps, per tant, menys cost en 
reparacions i manteniment. 

-‐ Possibilitat de dispersió de la humitat gràcies a la seva cambra ventilada. 
-‐ Optimització dels aïllaments acústics i tèrmics envers el sistema utilitzat anteriorment. 
-‐ Possibilitat de triar una àmplia gama de materials per a la seva construcció. 
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Aquesta estarà conformada per (d’interior a exterior): 
- Enguixat: per donar un acabat interior llis. 
- Blocs de 15 cm de formigó cel·lular: el formigó cel·lular és un material més lleuger 

que el formigó convencional. Té unes altes prestacions mecàniques i aïllants tèrmiques 
i acústiques ja que la seva estructura alveolar està composada per milions de 
microcèl·lules d’aire, fet que el fa perfecte per ser un material de construcció amb alta 
eficiència energètica. També deixa passar el vapor d’aigua produït pels ocupants, i així 
evita condensacions i humitats. A més de complir com a fulla estructural de suport per 
a la resta de la subestructura, mitjançant la seva inèrcia tèrmica, és capaç 
d’emmagatzemar més energia en forma de calor que no pas una fulla de 7cm de maó 
perforat. 

- Aïllament tèrmic: placa de suro aglomerat de densitat 110 kg/m3 de 40 mm de gruix 
col·locat amb fixacions mecàniques. 

- Cambra ventilada: ajuda a reduir el salt tèrmic entre interior i exterior a més de 
mantenir l’estanquitat de la façana. 

- Subestructura de muntants verticals i horitzontals: perfileria d'alumini, col·locada amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical. 

- Acabat exterior: revestiment amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb 
ciment pòrtland CBP.E, de 14 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 
634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis, col·locat amb fixació vista 
 

A Planta Baixa el sistema serà el mateix però desapareixerà la cambra ventilada. D’aquesta 
manera passarà a ser un conjunt format per blocs de formigó cel·lular de 15 cm, aïllament 
tèrmic de suro de 15 cm i aplacat de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment de 25 
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Aquest sistema és degut a que requereix 
de molt menys manteniment ja que la façana ventilada correria massa risc de ser trencada per 
impactes amb més facilitat que l’aplacat. 
 
Sistema constructiu de mitjanera 
Ha de ser un sistema que, per lògica, ha de permetre dues possibilitats: amb edifici colindant, 
o sense. Pensant en aquestes dues variables, s’ha arribat a la conclusió que un bloc de formigó 
cel·lular de 25 cm estalvia molts problemes ja que, per si sol, té la mateixa transmitància que 
la façana i, per tant, compleix la normativa (U<0,73). Així s’estalvia col·locar i/o retirar (si 
cal) un envà pluvial ja que aquest té la capacitat d’estar en contacte amb l’exterior.  
 
Sistema constructiu de coberta 
La coberta és un dels gran captadors i bescanviadors d’energia de qualsevol edificació, per 
això resulta molt important el sistema constructiu triat si es vol ser eficient. Com s’ha fet 
anteriorment, es plantegen les característiques que es volen introduir. 

-‐ Funcionament amb inèrcia tèrmica: ha de ser capaç d’emmagatzemar energia i cedir-
la, estabilitzant la temperatura interior de l’edifici. 

-‐ Capacitat de reduir el salt tèrmic entre l’interior i l’exterior. 
-‐ Reducció de les emissions de CO2. 
-‐ Ha de poder combinar-se amb la col·locació de plaques de captació solar. 

 
Aquests paràmetres porten a pensar que el millor sistema és una coberta enjardinada.  
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Aquesta, millora les prestacions de l’anterior en quant: 
-‐ Aïllament tèrmic i eficiència energètica de l’edifici: es veu millorat entre un 20% i un 

30%. Els pisos ubicats a la part superior sempre es troben molt més exposats. Així, la 
coberta enjardinada, en disposar d’aquesta inèrcia tèrmica, els protegeix del fred 
acumulant calor i de la calor a l’estiu reduint el salt tèrmic. 

-‐ Aïllament acústic molt més alt. 
-‐ Prolongació de la vida útil de la coberta i dels materials que la composen. 
-‐ Sistema ecològic i net que també millora l’aspecte visual. 
-‐ Reducció de la radiació solar a l’estiu. 

 
La coberta és extensiva convencional i estarà conformada per les següents capes i materials 
(d’interior a exterior): 

-‐ Forjat: serveix de suport de tot el sistema constructiu. 
-‐ Formació de pendents amb formigó lleuger d’argila expandida. 
-‐ Capa separadora amb geotèxtil. 
-‐ Impermeabilització i protecció antiarrels amb làmina de PVC. 
-‐ Capa drenant amb làmina nodular de polietilè. 
-‐ Capa filtrant amb geotèxtil i substrat. 
• Nota: El perímetre de la coberta, en un marge de 50 cm en tot el seu recorregut, serà 

de grava. Això és degut a que el propi ampit de la coberta projectarà ombra sobre la 
vegetació en un marge horari molt ampli i es creu necessari deixar una separació. 
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3.8 CÀLCUL DE TRASMITÀNCIA 
 
El següent pas, però, es veure com els sistemes constructius citats anteriorment es comporten. 
S’ha de comprovar que funcionin realment bé. Per això, s’ha estudiat les transmitàncies dels 
sistemes constructius de l’edifici existent i del de la proposta i així s’observarà si realment es 
surt guanyant. 
 
 3.8.1  EDIFICI EXISTENT 
 
Per a determinar la zona climàtica en la que es troba Cardedeu s’ha cercat a l’annex D del CE 
HE1 i, en funció de la capital Barcelona i sabent que la nostra ubicació és de 180 metres per 
sobre el nivell del mar, queda emmarcat dins la zona climàtica C2. 

 
La zona climàtica C2 presenta les següents característiques: 

 
S’extreu com la Transmitància Tèrmica màxima per façana és de 0,73W/m2K i, per coberta, 
de 0,41 W/m2K, que és el que interessarà per a l’estudi tèrmic de l’envolupant. Així com el 
factor solar modificat límit és de FLlim= 0,32, fet que interessarà per a l’estudi de les 
proteccions solars a façana. 
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La Transmitància U (W/m2K) ve definida per aquesta fòrmula: 
U=1/RT 
On RT és la resistència tèrmica total del sistema constructiu (m2K/W) i es calcula mitjançant el 
sumatori de cada una de les capes tèrmicament homogènies que el componen de la següent 
manera: 
RT= RSI+R1+R2+R3+...+RSE 
Essent R1, R2, R3...la resistència de cada una de les capes definides al sistema(m2K/W). Per a 
calcular cadascuna d’aquestes Resistències tèrmiques s’haurà de dividir el seu espessor en el 
sentit perpendicular a la transmissió calorífica per la conductivitat tèrmica típica de cada un 
dels materials. R= e/λ 
On, 
e= espessor de la capa en m. 
λ= conductivitat tèrmica del material que compon la capa en W/m, presa dels valors definits 
pel programa ECOARLAAF o d’algun altre document oficial o reconegut per estudis. 
 
Definició del sistema constructiu existent a façana 
Façana de tipus convencional de maó de doble forat de 15 cm de gruix, capa de poliuretà de 3 
cm, cambra d’aire segellada de 5 cm, envà de 7 cm per tancar la cambra d’aire i capa de guix 
d’acabat interior. 
 
Per calcular RT s’ha tingut en compte la taula E.1 “Resistencias térmicas superficiales de 
cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W”, on ens indica la posició de la 
partició interior i el sentit de flux de calor, que en aquest cas són “tancaments verticals o amb 
pendent sobre la horitzontal >60º i flux horitzontal, on RSI= 0,13 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W 
Amb aquests valor de RSI iRSE,i amb les conductivitats tèrmiques dels diferents materials 
utilitzats a la solució constructiva es pot trobar la Resistència Total del sistema. 
 

Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Maó façana λ= 0,46 15 cm R1= 0,15/0,46= 0,32 
Aire λ= 0,18 (càmera d’aire sellada) 5 cm R2= 0,05/0,18= 0,27 
Poliuretà λ= 0,025 3 cm R3= 0,03/0,025= 1,2 
Envà  λ= 0,60 7 cm R4= 0,07/0,60= 0,11 
Guix λ= 0,18 1 cm R5= 0,01/0,18= 0,05 

 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+R3+R4+R5+RSE= 0,13+0,32+0,27+1,2+0,11+0,05+0,04= 2,12 
m2K/W 
U= 1/RT= 1/2,12 = 0,47 
Es compleix la normativa en quant a Transmitància límit ja que, a façana en la zona climàtica 
C2, la Ulim= 0,73 > U=0,47 
 
Però en l’envolupant de l’edifici existent es dóna una particularitat que afectarà negativament 
a la seva resistència de cara a l’exterior, ja que els pilars de façana provoquen un pont tèrmic 
trencant la continuïtat de l’aïllament.  
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Càlcul de la Transmitància al pilar 
Igual que a la resta de façana es manté una RSI= 0,13 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W. 
La resta de resistències existents són:  
 

Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Pilar de formigó λ= 0,8 25 cm R1= 0,25/0,80= 0,31 
Envà  λ= 0,60 4 cm R2= 0,04/0,60= 0,07 
Guix λ= 0,18 1 cm R3= 0,01/0,18= 0,05 

 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+R3+RSE= 0,13+0,31+0,07+0,05+0,04= 0,6 m2K/W 
U= 1/RT= 1/0,6 = 1,66 
En cada un dels punts on es troba un pilar a façana no es compleix la normativa en quant a 
Transmitància Tèrmica, ja que Ulim= 0,73 < U=1,66. Aquest serà un punt a millorar en la 
proposta del nou edifici. 
 
 
Definició del sistema constructiu existent a paret mitjanera 
Envà pluvial format per una capa de guix, maó de 4 cm, aïllament de poliestirè extruït de 3 
cm de gruix, cambra d’aire i maó de 7cm de gruix. 
 
Per calcular RT s’ha tingut en compte la taula E.1 “Resistencias térmicas superficiales de 
cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W”, on ens indica la posició de la 
partició interior i el sentit de flux de calor, que en aquest cas són “tancaments verticals o amb 
pendent sobre la horitzontal >60º i flux horitzontal, on RSI= 0,13 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W 
La Transmitàcia tèrmica de les mitjaneres, però, es calcularà com un tancament en contacte 
amb l’exterior considerant les resistències superficials com a interiors. 
 

Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Maó façana λ= 0,60 7 cm R1= 0,07/0,60= 0,11 
Aire λ= 0,18 (càmera d’aire sellada) 5 cm R2= 0,05/0,18= 0,27 
Poliuretà λ= 0,025 3 cm R3= 0,03/0,025= 1,2 
Envà  λ= 0,60 4 cm R4= 0,04/0,60= 0,07 
Guix λ= 0,18 1 cm R5= 0,01/0,18= 0,05 

 
Per Tant, RT= RSI+R1+R2+R3+R4+R5+RSE=0,13+0,11+0,27+1,2+0,07+0,05+0,13= 
1,96m2K/W 
U = 1/RT = 1/1,96 = 0,51 
 
Es compleix la normativa ja que C2,Ulim= 0,73 > U=0,51 
 
 
 
Definició del sistema constructiu existent a coberta plana transitable 
Capa d'aïllament tèrmic de poliestirè expandit de 4 cm. de gruix de densitat 30; pendents amb 
morter alleugerit, tela butílica i acabat amb gres semi rústic o similar. Totes les capes sobre 
forjat reticular. 
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Per calcular RT s’ha tingut en compte la taula E.1 “Resistencias térmicas superficiales de 
cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W”, on s’indica la posició de la partició 
interior i el sentit de flux de calor que, en aquest cas, són “tancaments horitzontals o amb 
pendent sobre la horitzontal≤60° i flux ascendent, on RSI= 0,10 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W 
Elements que confereixen resistència tèrmica a la coberta plana transitable:  
 
 

Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Forjat reticular λ= 1,66 25 cm R1= 0,25/1,66= 0,15 
Poliestirè expandit λ= 0,037 4 cm R2= 0,04/0,037= 1,08 
Morter alleugerit λ= 0,41 10 cm R3= 0,10/0,41= 0,25 
Tela butílica λ= 0,24 2 cm R4= 0,02/0,24= 0,08 
Morter alleugerit λ= 0,41 2 cm R5= 0,02/0,41= 0,04 
Ciment cola λ= 1 1 cm R6= 0,01/1= 0,01 
Gres λ= 1 1 cm R7= 0,01/1= 0,01 

 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+RSE 
RT= 0,10+0,15+1,08+0,25+0,08+0,04+0,01+0,01+0,04= 1,76 m2K/W 
U= 1/RT= 1/1,72 = 0,57 
 
No es compleix la normativa en quant a Transmitància límit, ja que en cobertes Ulim= 0,41 < 
U=0,57 
 
Definició del sistema constructiu existent a coberta plana no-transitable 
Formació de coberta plana no transitable. Capa d'aïllant tèrmic poliestirè expandit de 4 cm. de 
gruix de densitat 30, pendents amb morter alleugerit, tela de butilica, xapa de morter de 
protecció i estès de graves. 
 
Per calcular RT s’ha tingut en compte les mateixes RSI= 0,10 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W que 
a la coberta transitable. 
Elements que confereixen resistència tèrmica a la coberta plana no-transitable:  
 
Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Forjat reticular λ= 1,66 25 cm R1= 0,25/1,66= 0,15 
Poliestirè expandit λ= 0,037 4 cm R2= 0,04/0,037= 1,08 
Morter alleugerit λ= 0,41 10 cm R3= 0,10/0,41= 0,25 
Tela butílica λ= 0,24 2 cm R4= 0,02/0,24= 0,08 
Xapa morter  λ= 0,14 2 cm R5= 0,02/0,14= 0,14 
Graves λ= 1,21 3 cm R6= 0,03/1,21= 0,02 
 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+R3+R4+R5+R6+RSE= 0,10+0,15+1,08+0,25+0,08+ 0,14+0,02+0,04= 
1,86 m2K/W 
U= 1/RT= 1/1,86 = 0,54 
 
No es compleix la normativa en quant a Transmitància límit, ja que en cobertes Ulim= 0,41 < 
U=0,54 
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Definició del sistema constructiu existent a coberta inclinada 
Formació de coberta inclinada, aïllament de poliuretà projectat de 6 cm., i col·locació de teula 
àrab ceràmica presa amb morter de c.p. Totes les capes sobre forjat reticular. 
 
Per calcular RT s’ha tingut en compte la taula E.1 “Resistencias térmicas superficiales de 
cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W”, on s’indica la posició de la partició 
interior i el sentit de flux de calor, que en aquest cas són “tancaments horitzontals o amb 
pendent sobre la horitzontal≤60° i flux ascendent, on RSI= 0,10 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W 
Elements que confereixen resistència tèrmica a la coberta inclinada: 
 

Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Forjat reticular λ= 1,66 25 cm R1= 0,25/1,66= 0,15 
Poliuretà projectat λ= 0,032 6 cm R2= 0,06/0,032= 1,87 
Morter alleugerit λ= 0,41 3 cm R3= 0,03/0,41= 0,07 
Teula àrab λ= 1 3 cm R4= 0,03/1= 0,03 

 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+R3+R4+RSE= 0,10+0,15+1,87+0,07+0,03+0,04= 2,26 m2K/W 
U= 1/RT= 1/2,26 = 0,44 
 
No es compleix la normativa en quant a Transmitància límit, ja que en cobertes Ulim= 0,41 < 
U=0,44 
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 3.8.2  EDIFICI PROPOSTA 
 
Definició del sistema constructiu proposat a façana 
Façana ventilada mitjançant un acabat exterior de plaques de partícules de fusta aglomerades 
amb ciment pòrtland subjectades mitjançant fixacions mecàniques sobre un parament vertical 
de blocs de formigó cel·lular de 15 cm de gruix, amb aïllament de suro aglomerat de 4 cm de 
gruix i acabat interior de guix. 
 
En el sistema triat per a l’adequació de l’edifici, degut a que està format per una càmera d’aire 
totalment ventilada i les capes exteriors a l’aïllament tèrmic no es tindran en compte a efectes 
de càlcul, la RSI= 0,13 m2K/W i la RSE es calcula com si l’aire exterior estigués en calma, és a 
dir que prendrà el mateix valor que RSI=RSE= 0,13 m2K/W. La resta de resistències tèrmiques 
a efectes de càlcul són les següents: 
 
Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Suro aglomerat λ= 0,04 4 cm R1= 0,04/0,04= 1 
Formigó cel·lular λ= 0,09 15 cm R2= 0,15/0,09= 1,66 
Guix λ= 0,18 1 cm R3= 0,01/0,18= 0,05 
 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+R3+RSE= 0,13+1+1,66+0,05+0,13= 2,97 m2K/W 
U= 1/RT= 1/2,97 = 0,33 
 
Es compleix sobradament la normativa en quant a Transmitància límit, ja que Ulim= 0,73 > 
U=0,33 
A més a més, en el sistema constructiu definit no hi ha cap discontinuïtat de l’aïllament com 
succeïa a l’edifici existent amb els pilars. Per tant compleix en tots les exigències tèrmiques la 
normativa.  
 
A Planta Baixa el sistema varia ja que no és façana ventilada i disposa d’un aplacat de fibres 
naturals col·locat mecànicament just a sobre de l’aïllament de suro aglomerat. En aquest cas, 
sense càmera d’aire ventilada, les resistències superficials serien RSI= 0,13 m2K/W i RSE = 
0,04 m2K/W. Les resistències pròpies del tancament serien les següents: 
 
Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Aplacat fibres naturals λ= 0,19 2,5 cm R1= 0,025/0,19= 0,13 
Suro aglomerat λ= 0,04 4 cm R2= 0,04/0,04= 1 
Formigó cel·lular λ= 0,09 15 cm R3= 0,15/0,09= 1,66 
Guix λ= 0,18 1 cm R4= 0,01/0,18= 0,05 
 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+R3+R4+RSE= 0,13+0,13+1+1,66+0,05+0,04= 3,01 m2K/W 
U= 1/RT= 1/2,97 = 0,33 
 
Es segueix complint la normativa en quant a Transmitància límit, que és uniforme a tota la 
façana, ja que Ulim= 0,73 > U=0,33 
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Definició del sistema constructiu proposat per a mitjanera 
Blocs de formigó cel·lular de 25cm i una capa de guix a l’interior. 
 
Per calcular RT s’ha tingut en compte la taula E.1 “Resistencias térmicas superficiales de 
cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W”, on s’indica la posició de la partició 
interior i el sentit de flux de calor, que en aquest cas són “tancaments verticals o amb pendent 
sobre la horitzontal >60º i flux horitzontal, on RSI= 0,13 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W. 
La Transmitància tèrmica de les mitjaneres, però, es calcularà com un tancament en contacte 
amb l’exterior considerant les resistències superficials com a interiors. 
 
Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Formigó cel·lular λ= 0,09 25 cm R2= 0,25/0,09= 2,78 
Guix λ= 0,18 1 cm R3= 0,01/0,18= 0,05 
    
Per tant, RT= RSI+R1+R2+RSE= 0,13+2,78+0,05+0,13= 3,09 m2K/W 
U= 1/RT= 1/3,09 = 0,32 
 
Es compleix la normativa, ja que C2,Ulim= 0,73 > U=0,32 
 
 
Definició del sistema constructiu proposat per a coberta plana 
Coberta enjardinada extensiva convencional, formació de pendents i aïllament amb formigó 
lleuger d'argila expandida, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció anti-
arrels amb làmina de PVC, capa separadora amb geotèxtil, capa drenant amb làmina nodular 
de polietilè, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra vegetal de 15 cm de gruix. Totes les 
capes sobre forjat reticular. 
 
Per calcular RT s’ha tingut en compte la taula E.1 “Resistencias térmicas superficiales de 
cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W”, on s’indica la posició de la partició 
interior i el sentit de flux de calor, que en aquest cas són “tancaments horitzontals o amb 
pendent sobre la horitzontal≤60° i flux ascendent, on RSI= 0,10 m2K/W i RSE = 0,04 m2K/W 
Elements que confereixen resistència tèrmica a la coberta plana enjardinada: 
 
Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Forjat reticular λ= 1,66 25 cm R1= 0,25/1,66= 0,15 
Formigó lleuger d’argila 
expandida 

λ= 0,14 10 cm R3= 0,10/0,14= 0,70 

Geotèxtil λ= 0,05 0,5 cm R4= 0,005/0,05= 
0,10 

Làmina de PVC λ= 0,17 1 cm R5= 0,01/0,17= 0,06 
Geotèxtil λ= 0,05 0,5 cm R6= 0,005/0,05= 

0,10 
Làmina de polietilè λ= 0,04 1 cm R7= 0,01/0,04= 0,25 
Geotèxtil λ= 0,05 0,5 cm R8= 0,005/0,05= 

0,10 
Substrat de terra λ= 0,12 15 cm R9= 0,15/0,12= 1,25 
 
Per tant, RT = RSI+R1+R2+R3+ R4+R5+R6+ R7+R8+R9+RSE = 
0,10+0,15+0,70+0,10+0,06+0,10+0,25+0,10+1,25+0,04= 2,85 m2K/W 
U= 1/RT= 1/2,85 = 0,35 
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Es compleix la normativa en quant a Transmitància límit, ja que en cobertes Ulim= 0,41 > 
U=0,35 
 
Definició del sistema constructiu proposat a coberta inclinada  
Formació de coberta inclinada, aïllament a base de plaques de poliestirè extruït de 7 cm., i 
col·locació de teula de formigó sobre rastells de fusta. Totes les capes sobre forjat reticular. 
En el sistema triat per a coberta inclinada, degut a que està format per una càmera d’aire 
totalment ventilada i les capes exteriors a l’aïllament tèrmic no es tindran en compte a efectes 
de càlcul, la RSI= 0,10 m2K/W i la RSE  es calcula com si l’aire exterior estigués en calma, és a 
dir, que prendrà el mateix valor que RSI=RSE= 0,10 m2K/W. La resta de resistències tèrmiques 
a efectes de càlcul són les següents: 
 
Material Conductivitat tèrmica Gruix Resistència  
Forjat reticular λ= 1,66 25 cm R1= 0,25/1,66= 0,15 
Morter alleugerit λ= 0,41 3 cm R2= 0,03/0,41= 0,07 
Poliestirè extruit λ= 0,03 7 cm R3= 0,07/0,03= 2,33 
Teula formigó λ= 1,5 2 cm R4= 0,02/1,5= 0,01 
 
Per tant, RT= RSI+R1+R2+ R3+RSE= 0,10+0,15+0,07+2,33+0,01+0,10= 2,76 m2K/W 
U= 1/RT=1/ 2,76 = 0,36 
 
Es compleix la normativa en quant a Transmitància límit, ja que en cobertes Ulim= 0,41 > 
U=0,36 
 
 
Taula resum Transmitàncies Tancaments 
 
Sistema Edifici Existent Transmitància Compleix 
Façana 0,47 Si 
Façana+Pilar 1,66 No 
Mitjanera 0,51 Si 
Coberta Plana Transitable 0,57 No 
Coberta Plana No Transitable 0,54 No 
Coberta Inclinada 0,44 No 
   
Sistema Edifici Proposta Transmitància Compleix 
Façana 0,33 Si  
Mitjanera 0,32 Si 
Planta Baixa 0,33 Si 
Coberta Plana 0,35 Si 
 
Cal destacar que el sistema constructiu de façana que s’ha triat està especialment pensat per a 
trencar amb els ponts tèrmics que suposaven els pilars en contacte amb la façana i sense 
aïllament tèrmic. Per això, el càlcul de Façana + Pilar no és necessari en aquest cas.  
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3.9 SISTEMES DE PROTECCIÓ SOLAR 
 
Dins la planificació arquitectònica d’un edifici, la protecció solar juga un paper decisiu. 
Aquest es compon per un costat de l’aprofitament de l’acció del Sol per a reduir els costos 
energètics propis de l’habitatge al hivern i, per altra banda, evita el sobreescalfament de les 
estances dels habitatges a l’estiu degut a l’acció dels raigs solars. Els efectes indirectes 
d’aquesta protecció solar són aconseguir llum natural a l’interior de l’habitatge per no 
necessitar-ne d’artificial només que a les hores de no-Sol. D’aquesta manera, s’aconseguirà 
incrementar la comoditat dels habitants.  
 
La opció més estàtica que existeix com a protecció solar és un voladiu. Aquest voladiu actua a 
través dels angles d’incidència solar. A l’hemisferi Nord, els raigs solars assoleixen més 
declinació (distancia angular) a l’estiu i, per tant, són més perpendiculars a la superfície 
terrestre que al hivern. Durant l’any, l’angle d’inclinació varia uns 50º (75º d’inclinació 
màxima a l’estiu i 25º al hivern aproximat). Col·locant un voladiu a façana just a sobre d’una 
obertura, s’aconseguirà que els raigs penetrin a través d’aquesta a l’hivern i hi projectin ombra 
a l’estiu.  
 
Un cop establerts els 
paràmetres de funcionament 
del  sistema a estudi per a la 
protecció solar, es determinarà 
en quin disseny serà més 
eficient. Com que no tindria 
sentit parlar de valors mitjans 
anuals de radiació, s’han pres 
els dos valors límits i un 
entremig. El valor límit de 
radiació màxima serà el dia del 
solstici d’estiu, 21 de juny. I el valor límit de radiació mínima serà el dia del solstici d’hivern, 
21 de desembre. El solstici és cadascun dels dos moments de l'any en què el sol aconsegueix 
la màxima declinació (distància angular) respecte a l'equador celeste. Una altre manera 
d’entendre-ho és referir-nos a la durada del dia, és a dir, les hores de Spl. El dia més llarg 
correspon al solstici d’estiu, i el dia més curt al solstici d’hivern.  L’altre data sota estudi és 
l’equinocci de primavera, el 21 de març. L'equinocci és cada un dels dos moments de l'any en 
què el sol creua l'equador celeste. Durant els equinoccis, la nit i el dia tenen la mateixa 
duració. La declinació solar és zero. També existeix l’equinocci de tardor, el 23 de setembre, 
però a efectes de càlcul és equivalent i s’ha triat utilitzar la data primaveral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ombra produïda per la protecció solar en voladiu es determina per l’angle crític d’entrada 
del Sol (α). Així, s’indica a quina alçada de la posició solar poden projectar-se els raigs 
directament sobre la finestra. Amb una posició solar per sota de l’angle crític es produeix un 
ombrejat parcial de la superfície envidrada situada per darrere.  

Equinocci de primavera 21 de març Declinació δ  = 0º  
Solstici d’estiu 21 de juny Declinació δ  = +23,5º  
Equinocci de tardor 21 de setembre Declinació δ  = 0º  
Solstici d’hivern 21 de desembre Declinació δ  = -23,5º  

 

Solstici d’estiu 21 de juny 

Solstici d’hivern 
21 de desembre 

Nord 
 

Sud 
 

Oest 
 

Est 
 

Zenit 
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Latitud Cardedeu 41,35º 
Per tant, l’angle d’incisió dels raigs solars el 21 de juny 
serà: 
d= 90-(41,35-23,5) = 72,15º 
Primer es calcula quin seria el voladiu necessari per 
tapar la totalitat dels raigs incidents al solstici d’estiu.  
Alçada obertura = 2,3 m 
Tan 72,15º = 2,3/D 
D = 0,75 m. 
Seria necessari un voladiu de 75cm d’amplitud per a 
tapar la totalitat dels raigs incidents sobre l’obertura a 
les 12 del migdia del 21 de juny. Això no vol dir que no 
hi incidís radiació sobre la obertura, ja que tant al matí 
com a la tarda, quan surt i es pon el Sol, els raigs són 
més perpendiculars a façana. Per a poder evitar aquests raigs triaríem una solució de lames o 
una mixta de voladiu i lames, que ens permetria guanyar un espai de balcó, a més de facilitar 
la neteja de les lames. Seguint amb la hipòtesi del voladiu de 75cm es calcula quin 
percentatge d’obertura rebria radiació el 21 de desembre a les 12 del migdia i el 21 de març a 
la mateixa hora. 
 
Radiació 21 de desembre sobre obertura amb voladiu de 75cm a les 12 del migdia: 
Declinació solar = 90-(41,35+23,5)= 25,15º 
Tan 25,15º = h/0,75 
h = 0,35m 
A les 12 del migdia, que seria quan més ombra projectaria el voladiu, només faria ombra als 
35cm superiors. Per tant, rebria radiació als 195 cm restants. Un percentatge del 85% de 
radiació en el moment del dia que més ombra rebria.  
 
Radiació 21 de març sobre obertura amb voladiu de 75cm a les 12 del migdia: 
Declinació solar = 90-(41,35)= 48,65º 
Tan 48,65º = h/0,75 
h = 0,85m 
A les 12 del migdia, que seria quan més ombra projectaria el voladiu, només faria ombra als 
85cm superiors. Per tant, rebria radiació als 145 cm restants. Un percentatge del 63% de 
radiació en el moment del dia que més ombra rebria.  
 
Un cop es sap quin seria l’ample del voladiu i l’ombra que projectaria aquest a les 12 del 
migdia en cada una de les èpoques de l’any, s’haurà de plantejar quina llargada necessitarà 
per a fer front al Sol que, tant al matí com a la tarda, vindrà pel costat, aportant una gran 
quantitat de radiació que ens interessarà tapar a l’estiu. Degut a la normativa de voladius, s’ha 
dissenyat amb una amplitud sortint de 80 cm per cada costat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obertura finestra 

Edifici 

Longitud sortint 
voladiu 

Amplitud sortint 
voladiu 
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Cas per a obertura de 300 x 230 a façana Sud amb voladiu de 75 cm. 
F=Fs x [(1-FM) x g⊥ + FM x 0’04 x Um x α ]  
 
Fs = 0’82 (segons taula E.11 CTE DB-HE1) 
(0’05 x 2,3 x 4) + (0,05 x 3 x 2) = 0’76 m2 
6,9 – 0’76 = 6,14 m2 

6,14/6,9 = 0’89 
FM = 0’11 
g⊥  = 0’87 
Um = 3,5 
α  = 0’50 (marró clar) 
F = 0’82 x [(1-0’11) x 0’87 + 0’11 x 0’04 x 3’5 x 0’5] = 0’6412 
A la província de Barcelona Flim = 0’37 
Flim > F, 0’37 < 0’6412.  
No compleix les exigències mínimes de protecció, per tant, s’haurà d’afegir algun altre tipus 
de protecció solar a la obertura. 
 
Com que interessarà poder jugar amb la protecció solar segons les necessitats de cada 
moment, s’estudiarà la implantació d’un sistema de lames, ja que el voladiu representa un 
sistema fixe. Per tal d’assolir els principals objectius dels sistemes de protecció solar, les 
lames s’hauran de col·locar de tal manera que a l’estiu l’envidrament estigui ombrejat i, a 
l’hivern, amb una incidència molt més perpendicular del Sol, les lames permetin l’entrada 
d’aquests raigs per a escalfar l’envidrament i conseqüentment l’interior de l’habitatge. També 
s’intentarà que aquesta llum natural que entra a l’habitatge sigui el més homogènia possible, 
afavorint el no enlluernament.  
 
El primer estudi que s’ha realitzat mitjançant l’eina de l’Ecotect és comprovar quina seria la 
incidència de radiació a finestra amb diferents tipus de lames. És a dir, s’intentarà veure quina 
seria la longitud de lama i separació entre lames idònia per al projecte. L’estudi s’ha realitzat 
amb lames de 10, 15, 20 i 25, ja que són les que s’ha trobat més utilitzades. S’ha realitzat un 
estudi previ amb les lames col·locades just davant de finestra, sense voladiu, per veure quin és 
el comportament d’aquestes soles. D’aquests resultats2, s’extreu el millor comportament de 
lames més petites en tant que difonen la radiació de forma més homogènia. Però també té un 
impacte negatiu en l’aprofitament de l’energia al hivern, ja que amb lames grans i amb una 
deguda inclinació l’ombra projectada a sobre la finestra serà inferior que amb lames petites.  
Un cop coneguda la incidència de col·locar unes o unes altres a façana i de veure l’ombra que 
projectaria un voladiu, es calcularà com serà l’ombra projectada per un voladiu amb lames ja 
que, així, a més s’aconseguiria una superfície de balcó que dotaria a l’espai interior d’una 
nova dimensió i facilitaria la neteja de les lames per normativa. 
 
Un cop triada una tipologia de lames, les de 25cm, degut a la optimització de la incidència de 
la llum, amb el desavantatge coneguda que s’haurà de tenir més present el seu grau 
d’obertura, és convenient veure com treballen en cada una de les estacions de l’any segons les 
seves necessitats. És a dir, a l’estiu, es disminuirà l’entrada de llum a l’interior de l’habitatge 
tancant les lames i, a l’hivern, es permetrà l’entrada. D’aquesta manera haurem d’estudiar els 
diferents escenaris en els que ens trobarem durant l’any3. 
 

                                                
2 Consultar Annex 12 Punts 1 a 4. 
3 Veure Annex 12 Punt 5. 
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Per a calcular sistemes de protecció solar de lames s’han de tenir en compte els següents 
paràmetres: 
-Inclinació de lama 
-Separació entre lames 
-Distància a la façana 
-Ample de lama 
-Longitud de voladiu 
-Alçada de la finestra 
-Longitud de l’ombra 
-Angle crític per a l’entrada del Sòl (α) 
 
Igual que amb el voladiu, en les lames també s’haurà de fer una relació de la inclinació solar 
amb la inclinació de les lames: 
 
L’ombra produïda per la protecció solar de lames col·locades per davant es determina pel 
grau crític d’entrada del Sol (α). L’angle crític indica a quina alçada de la posició solar es 
poden projectar els raigs solars directament sobre la finestra. Amb una posició solar per sota 
de l’angle crític de la construcció es produeix ombrejament parcial de la superfície 
envitrallada situada per darrere. 
D’aquesta manera determinarem els escenaris de la següent manera: 

- A l’hivern, amb una declinació solar de 25’15º al punt més alt del migdia, es 
col·locaran les lames amb una inclinació de 20º per sobre de la horitzontal per a deixar 
passar gairebé la totalitat de la llum durant el dia, i reflectint-hi la resta cap a l’interior.  

- A l’estiu, amb una declinació solar de 72’15º al punt més alt del migdia, es col·locaran 
les lames amb una inclinació de 30º per sota de la horitzontal per a no deixar passar la 
radiació dels raigs solars però permetre la reflexió de la llum natural al sostre de 
l’interior.   

- A la primavera/tardor, amb una declinació de 48,65º al punt més alt del migdia, es 
col·locaran les lames amb una inclinació de 0º per a permetre’n l’entrada de llum 
natural a l’interior i unes dosis de radiació controlada i agradable a l’interior.  

 
Prèviament s’ha introduït el tema de la reflexió de llum natural a l’interior mitjançant lames. 
S’ha parlat de l’interès en l’aprofitament de la radiació solar a l’hivern i de l’ombrejament a 
l’estiu, però és sempre necessària una bona entrada de llum natural a l’interior, fet que es pot 
aconseguir mitjançant lames amb superfície corba i parcialment reflectant per a la desviació 
de llum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90º Desviació llum Sostre 110º Desviació llum “Local” 10º Enfosquiment 



  EPSEB | GRAU EN ENGINYERIA DE 
L’EDIFICACIÓ 

REINTERPRETACIÓ D’UN PROJECTE 
BASAT EN CRITERIS MEDIAMBIENTALS 

Xavier Checa Lama 
David Mas Trigueros 

 

 

63 

Amb aquest sistema s’aconsegueix una homogeneïtat de la llum interior molt més òptima. En 
aquest gràfic es mostra com varia la proporció de llum diürna a l’interior de l’habitatge en els 
4,5 primers metres de profunditat del local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com s’observa, sense desviació, la majoria de la llum 
es concentra en el primer metre de local. Amb 
desviació, en canvi, s’aconsegueix la mateixa 
lluminositat al primer metre que al quart. D’aquesta 
forma, s’ha optat per un disseny de lama adaptada per a 
incorporar sobre ella un panell fotovoltaic a la part 
superior de l’ala. Les lames i muntants són d’alumini 
extruït i la inclinació la pot dirigir un sensor que 
optimitza la captació solar, ja que aquestes lames són 
col·locades a façana sud i són captadores potencials de l’edifici. Aquestes abarcaran un total 
de 71,76 m2. Però considerant que només s’utilitzarà la meitat de la superfície de lames per a 
la col·locació de cèl·lules fotovoltaiques, es pot dir que la superfície útil de cèl·lules per a 
l’obtenció d’electricitat serà de 35,88 m2. 
 
Un cop establert de forma definitiva el sistema de protecció solar s’ha de comprovar que 
compleixi l’apartat corresponent de la CTE.  
 
 
Cas per a obertura de 300 x 230 a façana Sud amb voladiu de 75 cm i lames 
horitzontals: 
F=Fs x [(1-FM) x g⊥ + FM x 0’04 x Um x α ]  
Fs = 0’31 (segons sumatori taulesE.11 i E.13 per a lames a 0º del CTE DB-HE1) 
(0’05 x 2,3 x 4)+ (0,05 x 3 x 2) = 0’76 m2 
6,9 – 0’76 = 6,14 m2 

6,14/6,9 = 0’89 
FM = 0’11 
g⊥  = 0’87 
Um = 3,5 
α  = 0’50 (marró clar) 
F = 0’31 x [(1-0’11) x 0’87 + 0’11 x 0’04 x 3’5 x 0’5] = 0’2424 
A la província de Barcelona Flim = 0’37 
Flim> F, 0’37>0’2424. Amb la col·locació de lames horitzontals sí que compleix. 
 

Proporció de llum
 diürna (%

) 
 

Profunditat del local (m) Profunditat del local (m) 

Sense desviació de llum Amb desviació de llum 

Proporció de llum
 diürna (%

) 
 

Font: Schüco 
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La normativa sobre estalvi d’energia disposa exigències per a la protecció tèrmica a l’estiu en 
edificis en que el seu percentatge d’obertura siguin superiors al 20%. Per tant, en el nostre cas 
haurem de disposar algun tipus de protecció solar a la façana Sud-Oest, ja que té un 
percentatge d’obertura del 22,11%.Com que el Sol molest en aquesta façana arriba a partir de 
les 12.15h durant els mesos d’estiu s’haurà d’equipar les obertures amb algun tipus de 
protecció solar que eviti sobretot el Sol de 14.00h a 18.00h, essent aquest el més molest degut 
a la seva perpendicularitat a façana i el seu percentatge d’entrada a l’interior dels habitatges. 
El que s’ha creat convenient i segur és la col·locació de les finestres a la part més interior de 
façana per a evitar el seu sobreescalfament i, per tant, de l’interior, degut als raigs solars. 
Estudiant un cas d’una finestra de 120x120 a aquesta façana, un cop realitzat el retranqueig de 
la mateixa, seguint la CTE s’obtindrien aquests càlculs: 
 
Cas Finestra 120x120 façana Oest (Sud-Oest): 
F=Fs x [(1-FM) x g⊥ + FM x 0’04 x Um x α ]  
Fs = 0’47 (cas amb retranqueig de 30cm a la taula E.12 del CTE DB-HE1) 
0’05 x 1’2 x 6 = 0’36 m2 
1’44 – 0’36 = 1’08 m2 

1’08/1’44 = 0’75 
FM = 0’25 
g⊥  = 0’87 
Um = 3,5 
α  = 0’50 (marró clar) 
F = 0’47 x [(1-0’25) x 0’87 + 0’25 x 0’04 x 3’5 x 0’5] = 0’3149 
A la província de Barcelona Flim = 0’37 
Flim> F, 0’37>0’3149.  
 
Per tant, només amb el retranqueig de la finestra cap a l’interior ja compliríem. No obstant 
això, sabent de la necessitat d’ombra a l’estiu per no guanyar radiacions a l’interior i de Sol a 
l’hivern s’optaria per igualment col·locar algun tipus de protecció mòbil que ens permetés, 
depenent de l’escenari, captar el màxim de radiacions a l’interior o no captar-ne. Com que es 
tracta d’una façana amb orientació Oest-sud, per a evitar aquesta situació s’ha pensat en 
porticons de lames horitzontals exteriors que permetin una obertura de 90º amb fixació en 
direcció a la part externa de façana.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
4 Mirar Annex 12 Punt 7. 
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3.10 SISTEMES D’ESTALVI ENERGÈTIC 
 
Aquest apartat és d’obligat compliment en edificis de nova construcció i rehabilitació 
d’edificis existents de qualsevol ús en que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària 
(ACS) i/o climatització de piscina coberta. 
 
 
 3.10.1  NORMATIVA CTE 
 
Per a poder determinar quina serà la superfície de plaques solars necessàries a coberta primer 
s’ha de definir quina serà la demanda d’ACS a l’edifici. Per a trobar un valor total primer s’ha 
de quantificar la demanda a cada una dels habitatges. A la taula 3.1. “Demanda de referencia a 
60ºC” del CTE-HE1 s’indica el consum d’ACS per persona. Segons la normativa, per a 
edificis plurifamiliars es dona un consum de 22 litres d’ACS/dia a 60ºC per persona.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el punt 4 de l’apartat 3.1.1. “Càlcul de la demanda del CTE-HE1”, s’estableix per al 
correcte dimensionat el número d’habitants de cada habitatge en funció del número de 
dormitoris d’aquest. D’aquesta manera, necessitarem prendre els valors necessaris per al 
càlcul d’habitatges de 2 i 3 dormitoris en el cas sota estudi. 

En el present cas, es disposen 29 pisos dels quals 21 són de 3 habitacions i 8 de 2 habitacions. 
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Tipologia 1: 21 habitatges x 4 persones = 84 persones 
Tipologia 2: 8 habitatges x 3 persones = 24 persones 
Total ocupants = 84 + 24 = 108 persones 
 
En aquest cas, amb una demanda de 22 litres/dia per persona, seran necessaris: 
108 persones x 22 l/persona = 2376 l. ACS/dia 
  
CAUDAL ACS 
 
D’acord amb l’apartat 2.1.3 del CTE-HS4 es determinaran els caudals instantanis mínims per 
a cada tipus d’aparell. Segons la taula 2.1 de l’apartat esmentat es poden determinar els 
consums per a cada habitatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitatge tipus 1: 1 Bany, 1 Aseo, 1 Cuina: 
Consum:  
1 lavabo - 0’065l/s 
1 banyera de més de 1’40m - 0’2l/s 
1 aigüera - 0’1l/s 
1 rentadora - 0’15l/s 
Total caudal ACS = 0,515l/s = 30’9l/min = 1854l/h 
Número d’habitatges tipus 1 = 25 
Total caudal ACS a garantir: 0’515l/s x 25 = 12’875l/s  
 
Habitatge tipus 2: 1 Bany, 1 Cuina 
1 banyera - 0’2l/s 
1 aigüera - 0’1l/s 
1 rentadora - 0’15l/s 
Total caudal ACS = 0’45l/s = 27l/min = 1620l/h 
Número d’habitatges tipus 2 = 4 
Total caudal ACS a garantir: 0’45l/s x 4 = 1’8l/s  
Total caudal ACS a garantir a tot l’edifici: 12’875l/s + 1’8l/s = 14,675l/s 
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CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 
En funció del consum d’ACS determinat per a l’edifici s’haurà de dimensionar la instal·lació 
d’energia solar. Primer de tot, s’haurà de determinar la zona climàtica segons la Taula 3.1. 
Zones Climàtiques del CTE-HE4 

 

Segons la Taula 3.3.Zones Climàtiques, que ens 
permetrà determinar la quantitat de radiació solar 
incident sobre l’edifici i el percentatge mínim de 
generació d’ACS sanitària mitjançant energia solar, 
per a un edifici situat a Granollers (proper a 
Cardedeu) hi correspon la categoria III. 
Les zones queden definides tenint en compte la 
Radiació Solar Global mitja diària anual sobre 
superfície horitzontal (H), prenent els intervals que 
es relacionen per a cada una de les zones.  
 
 

D’aquesta manera, a Cardedeu hi correspondrien els valors de la zona climàtica III: 
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Per tant, segons la taula, hi correspon una radiació  de 15,1 ≤ H < 16,6 MJ/m2, així com 4,6 ≤ 
H < 5,0kWh/m2 
 
La contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors anuals de la energia solar 
aportada exigida i la demanda energètica anual, obtingudes a partir de valors mensuals. A la 
taula 2.1. Contribució solar mínima en % s’indica, per a cada zona climàtica i diferents nivell 
de demanda d’aigua calenta sanitària (ACS) a una temperatura de 60ºC, la contribució solar 
mínima anual, suposant que la font energètica de recolzament sigui gasoil, propà, gas natural 
o altres en que no hi intervingui l’efecte Joule. 
 

D’acord a la zonificació climàtica i a la demanda existent a l’edifici de 2376 l/dia d’ACS 
correspon una contribució solar mínima del 50%. 
D’aquesta manera, a efectes de contribucions mínimes seria necessària la producció d’ACS 
mitjançant plaques solars de 1188 l/dia a 60ºC. 
 
 
PÈRDUES LÍMIT 
 
Segons l’apartat 8 del punt 2.1. Contribució Solar del CTE-HE4, hi ha unes pèrdues límits per 
orientació i inclinació i per ombres. En el cas de l’edifici situat a Cardedeu correspon el cas 
General. 
 

 
 
 
 

 
Per tant, queda limitat al 10% les pèrdues per orientació i inclinació, al 10% les pèrdues per 
ombres, i al 15% les pèrdues totals.  
Les pèrdues associades a la inclinació també ens ve recomanada al CTE de forma 
quantitativa. A l’apartat 11 del punt 2.1. es recomana una orientació sud i la inclinació en 
funció de la seva demanda, de tal manera: 
 
-Demanda constant anual: la latitud geogràfica 
-Demanda preferent a l’hivern: la latitud geogràfica +10º 
-Demanda preferent a l’estiu: la latitud geogràfica -10º 
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Seguint aquesta directriu i definint la nostra demanda com a constant anual les plaques solars 
es col·locaran amb una inclinació de  40º, aproximadament la latitud geogràfica de Cardedeu 
(41,35ºN) 
 
 
 3.10.2  DIMENSIONAT PLAQUES SOLARS 
 
Edifici Proposta: 

-‐ Número total de persones: 108  
-‐ Consum de 22 l/persona 
-‐ Producció d’aigua a 60ºC 
-‐ Consum total de 2376 l/dia 
-‐ Latitud de càlcul = 41º 
-‐ Zona climàtica III – Província de Barcelona 

 
Els percentatges d’utilització previstos al llarg de l’any són: 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 
% ocupació 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Un cop calculat el consum d’aigua diari en funció dels càlculs establerts pel CTE, coneguda la 
Tª mitjana de la xarxa en ºC i l’increment d’aquesta fins a 60ºC, es pot calcular la demanda 
mensual en KWh, com s’indica a la taula següent. 
 
 
CÀLCUL ENERGÈTIC DE LA DEMANDA MENSUAL 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 
Dies per mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
Consum aigua L/dia 2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376 
Tª mitja xarxa ºC 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
Increment Tª ºC 52 51 49 47 46 45 44 45 46 47 49 52 
Demanda KWh 4443 3936 4187 3886 3930 3721 3759 3845 3804 4016 4052 4443 
 
De la suma de les demandes de cada mes se’n pot extreure la demanda energètica anual de 
l’edifici proposat, que ascendeix a 48.021 KWh/any 
 
DADES CAPTADOR SELECCIONAT5 
 
Model: Schuco Schucosol S.2 
Factor d’eficiència òptica = 0,781 
Coeficient global de pèrdues = 3,902 W/(m2·ºC) 
Àrea útil = 2,50m2 
Dimensions = 2,152m x 1,25m 
 
- Constants considerades en el càlcul: 
Factor corrector conjunt captador-intercanviador = 0’95 
Modificador del angle d’incidència = 0’96 
Temperatura mínima ACS = 45ºC 
Número total de captadors = 21 

                                                
5 Es pot trobar tota la informació necessària corresponent al panell solar a l’Annex 13. 
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Àrea Útil total de captació = 52,5 m2 
Volum d’acumulació d’ACS = 3000 L 
Inclinació captadors = 40º 
Desorientació respecte al sud = 0º 
 
A l’apartat 3.3.3 Sistema de Acumulación Solar del CTE se’ns recomana l’utilització d’un 
únic dipòsit d’ACS de configuració vertical i ubicat a zones interiors. A més, seguint amb el 
compliment d’aquest punt, per a l’aplicació d’ACS l’àrea total total dels captadors tindrà un 
valor tal que compleixi la condició: 

50 < V/A < 180 
on 
A = la suma de les àrees dels captadors (m2) 
V = volum del dipòsit d’acumulació solar (litres) 
 
En el cas sota estudi, amb un dipòsit de 3000 litres i un total d’àrees de captació de 52,5m2: 
50 < 3000/52,5= 57,15 < 180 
Compleix el CTE en quant a dimensionat del dipòsit. 
 
Es realitza un càlcul del valor de pèrdues per inclinació del captador, diferent a la òptima 
(latitud 40º), a partir d’una mitjana ponderada dels valors de pèrdua per inclinació comparats 
amb la orientació òptima. Les dades de pèrdua per inclinació sobre una superfície horitzontal 
s’extreuen de les taules Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura 
de l’IDAE. Contenen dades en intervals de 5º, per això ens calculen les pèrdues en funció 
d’aquest increment. 
 
Pèrdues en el cas General 
Pèrdues per inclinació (òptima 40º) 0,00% 
Pèrdues per desorientació amb el sud 0,00% 
Pèrdues per ombres 0,00% 
 
A través de la pàgina www.konstruir.com i la seva aplicació per a càlcul de contribució solar 
mínima mitjançant el mètode F-Chart s’obtenen els càlculs de producció d’energia útil, tal 
com indica la taula: 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 

Rad. Horit. 
KWh/m2·mes 56,11 73,92 110,98 134,10 160,27 169,20 186,00 155,93 121,8 93,00 60,00 49,91 

Coef. K 
incl(40º) 
lat(41º) 

1,40 1,30 1,18 1,05 0,95 0,93 0,96 1,06 1,22 1,40 1,52 1,50 

Rad. Inclin 
KWh/m2·mes 78,55 96,10 130,96 140,81 152,26 157,36 178,56 165,29 148,6 130,2 91,20 74,87 

Dem. Ener. 
KWh 4443 3936 4187 3886 3930 3721 3759 3845 3804 4016 4052 4443 

Ener.Ac.Cap. 
KWh/mes 2937 3593 4897 5265 5694 5884 6677 6181 5557 4869 3410 2800 

D1=EA/DE 0,66 0,91 1,17 1,35 1,45 1,58 1,78 1,61 1,46 1,21 0,84 0,63 
K1 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 
K2 0,82 0,85 0,90 0,94 0,94 0,92 0,93 0,88 0,87 0,91 0,89 0,80 

Ener. Per. 
Cap. 

KWh/mes 
11577 10672 12293 12010 11930 10732 10969 10371 10154 11691 11548 11217 

D2=EP/DE 2,61 2,71 2,94 3,09 3,04 2,88 2,92 2,70 2,67 2,91 2,85 2,52 
f 0,42 0,59 0,73 0,81 0,86 0,93 1,00 0,95 0,89 0,75 0,53 0,40 

EU=f*DE 1876 2317 3046 3164 3385 3450 3763 3645 3373 3019 2167 1794 
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RESULTATS OBTINGUTS  
Total demanda energètica anual 48.021 KWh 
Total producció energètica anual 34.997 KWh 
Factor F anual aportat 73% 
 
Per tant, compleix les exigències del CTE per a la zona climàtica III, per a un sistema 
d’energia de recolzament de tipus General (gasoil, propà, gas natural...) amb una contribució 
superior al mínim exigit del 50%. Contribució real = 73% > 50% 
 
 Orient. i inclin. Ombres Total 
Pèrdues permeses al CTE. Cas General 10% 10% 15% 
Pèrdues en el projecte 0,00% 0,00% 0,00% 
 
 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des 
Deman. Ener. 
KWh/mes 

4443 3936 4187 3886 3930 3721 3759 3845 3804 4016 4052 4443 

Ener. Útil cap. 
KWh/mes 

1876 2317 3046 3164 3385 3450 3763 3645 3373 3019 2167 1794 

% ENERGIA 
APORTADA 

42% 59% 73% 81% 86% 93% 100% 95% 89% 75% 53% 40% 

             
Es conclou que amb el sistema triat s’arriba a aconseguir una contribució de fins al 100% de 

generació d’ACS mitjançant energia solar al juliol, que disminueix fins a arribar a un 40% de 
mínim al desembre. 
 
Compleix la condició del CTE, ja que no existeix cap mes que produeixi més del 110% de la 
energia demandada. 
 
Compleix la condició del CTE, ja que no existeixen 3 mesos consecutius que produeixin més 
d’un 100% de la energia demandada. 
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3.11 ESTUDI AMIDAMENTS EDIFICI PROPOSTA 
 
Per al seguiment d’aquest apartat de la memòria, es fa referència constant als Annexes 15 i 16 
de “Agrupament de Partides” i “Gràfics comparatius” per a cada un dels capítols. Per a poder 
obtenir un percentatge de reducció o augment de cada un dels paràmetres sota estudi que sigui 
comparable entre l’edifici existent i el proposat, s’ha fet sempre a través de cada una de les 
unitats per metre quadrat construït d’edifici. Es considera d’aquesta manera, i no per 
quantitats totals, ja que l’edifici proposat té menys superfície construïda que l’existent i per 
tant les seves repercussions seran més elevades. Com que s’està redissenyant tot el bloc, 
també s’haurà de tenir en compte que els amidaments totals de cada partida podran ser 
inferiors o superiors a les existents. Les superfícies totals construïdes del projecte existent i 
del proposat són de 4972,12m2 i 4858,70m2 , respectivament. 
Primerament, s’ha procedit a estudiar en cada un dels plans d’actuació les seves repercussions 
per capítol, agrupant les partides de forma que ens ha semblat lògica per a la seva comparació, 
i definint cada un dels canvis proposats, per a finalment veure quines són les repercussions 
totals finals i la repartició per capítols.  
 
3.11.1  CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES 
 
Aquest capítol resta intacte, ja que no hi ha cap pla d’actuació possible sobre ell. Els valor 
d’emissions de CO2, consum energètic en MJ i cost en € són els següents: 
 
 EmissionsCO2 CO2/m2 Consum MJ MJ/m2 Cost € €/m2 
Existent 62.230,84 12,52 227.631,17 45,78 144.591,07 29,08 
Proposta 62.230,84 12,81 227.631,17 46,85 144.591,07 29,76 
 
Tot i que els valors totals són els mateixos en els dos casos, la repercussió d’aquests sobre el 
metre quadrat construït d’edifici són diferents, ja que en la proposta de projecte hi ha menys 
superfície construïda que a l’existent i, per tant, la seva repercussió serà una mica més 
elevada, però en cap cas determinant. 
 
 
3.11.2  CAPÍTOL FONAMENTACIÓ 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, de mode que sigui fàcil i lògicament comparable, s’han agrupat 
les partides en “Llosa” i “Mur Pantalla i Biga de Coronació”. Així, les partides han quedat 
agrupades segons la taula 1 dels Annexes 15.1 i 15.2. Per veure gràficament les dades 
exposades en aquest apartat i obtenir-ne una comprensió més directe es pot fer mitjançant 
l’Annex 16.1. 
 
Actuacions a la fonamentació: 

- El formigó utilitzat a la fonamentació, tant a la llosa com al mur pantalla, conté àrids 
reciclats, fet que produeix una petita reducció a les emissions de CO2, al consum 
energètic i al cost econòmic. Aquesta disminució és bastant petita però és la única 
alternativa existent, ja que el terreny no ens permet plantejar una altra fonamentació. 
Aquesta és una opció que planteja l’ITEC. 
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CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop. reducció 
Llosa  229.176,96 217.675,35 46,09 44,80 2,80% 

Mur Pantalla 451.534,86 421.887,66 90,81 86,83 4,38% 
TOTAL 680.711,82 639.563,01 136,90 131,63 3,85% 

      MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Llosa 1.781.905,67 1.725.589,25 358,37 355,15 0,90% 

Mur Pantalla  3.374.005,52 3.162.633,92 678,58 650,92 4,08% 
TOTAL 5.155.911,19 4.888.223,17 1.036,95 1.006,08 2,98% 

      KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 
Llosa 1.550.740,60 1.550.740,60 311,88 319,17 -2,34% 

Mur Pantalla  1.779.018,42 1.779.018,42 357,79 366,15 -2,34% 
TOTAL 3.329.759,02 3.329.759,02 669,68 685,32 -2,34% 

       € Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 
Llosa  122.489,18 121.847,75 24,63 25,08 -1,80% 

Mur Pantalla  218.680,13 216.911,33 43,98 44,64 -1,51% 
TOTAL 341.169,31 338.759,08 68,62 69,72 -1,61% 

 
Amb aquesta intervenció a fonamentació s’aconsegueix reduir les emissions de CO2 en 
Kg/m2 un 3,85% i el consum energètic en MJ/m2 un 2,98%. El pes, tot i que estudiant la seva 
repercussió sembli que augmenta, en realitat no queda alterat ja que la seva quantitat total de 
Kg és la mateixa, però la repercussió per metre quadrat construït és més elevada degut a la 
menor superfície de la proposta. Amb el cost econòmic succeeix de forma semblant, ja que tot 
i reduir costos totals, la repercussió per metre quadrat és més alta la proposada. 
 
 
3.11.3  CAPÍTOL ESTRUCTURES HORITZONTALS 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, de mode que sigui fàcil i lògicament comparable, s’han agrupat 
les partides en “Forjats” i “Lloses i soleres”. Així, les partides han quedat agrupades segons la 
Taula 2 dels Annexes 15.1 i 15.2. Per a veure gràficament les dades exposades en aquest 
apartat i obtenir-ne una comprensió més directe es pot fer mitjançant l’Annex 16.2. 
 
Actuacions a les estructures horitzontals: 

- El formigó utilitzat a les lloses i soleres conté àrids reciclats, fet que produeix una 
petita reducció a les emissions de CO2, al consum energètic i al cost econòmic. 
Aquesta disminució, que planteja l’ITEC, és força petita. On s’aconsegueix disminuir-
la més significativament és en el seu amidament proposat, ja que s’elimina alguna 
llosa no necessària a la nova projecció. 

- La nova construcció planteja cobertes planes, per tant s’eliminen els forjats reticulars 
inclinats. Degut a la superfície i col·locació dels pilars existents, no es pot fer el canvi 
a forjat unidireccional que ens permetria un estalvi major, però l’actuació que sí que es 
pot dur a terme és la substitució de cassetons ceràmics per cassetons de morter 
alleugerit i la substitució de l’amidament corresponent. 
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 CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop. reducció 
Forjats 633.535,87 501.432,16 127,42 103,20 19,00% 

Lloses i Soleres 137.954,77 123.531,45 27,75 25,42 8,36% 
TOTAL 771.490,64 624.963,61 155,16 128,63 17,10% 

      MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Forjats 6.425.714,13 5.011.483,10 1.292,33 1.031,45 20,19% 

Lloses i Soleres 1.119.539,05 1.006.335,60 225,16 207,12 8,01% 
TOTAL 7.545.253,18 6.017.818,71 1.517,49 1.238,57 18,38% 

      KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 
Forjats 2.644.847,36 2.026.841,77 531,93 417,16 21,58% 

Lloses i Soleres 1.414.267,76 1.366.184,96 284,44 281,18 1,14% 
TOTAL 4.059.115,12 3.393.026,73 816,36 698,34 14,46% 

      € Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 
Forjats 355.072,07 332.089,35 71,41 68,35 4,29% 

Lloses i Soleres 108.925,25 96.988,46 21,91 19,96 8,88% 
TOTAL 463.997,32 429.077,81 93,32 88,31 5,37% 

 
Amb aquestes intervencions s’aconsegueix reduir les emissions de CO2 en Kg/m2 un 17,10%, 
el consum energètic en MJ/m2 un 18,38%, el pes en Kg/m2 un 14,46% i el cost en €/m2 un 
4,29%.  En els apartats d’emissions de CO2, consum energètic i pes, la causa principal de 
disminució és la tria d’un nou forjat. En canvi, la principal causa de la disminució del cost 
econòmic és el nou amidament, tant de forjat com de lloses i soleres. Tot i aquest canvi, es 
mantenen les mateixes prestacions de les que disposava l’edifici existent. 
 
 
3.11.4  CAPÍTOL ESTRUCTURES VERTICALS 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, com s’observa a la Taula 3 dels Annexes 15.1 i 15.2 està 
configurat per la mateixa partida tant a l’amidament existent com al proposat. Per a veure 
gràficament les dades exposades en aquest apartat i obtenir-ne una comprensió més directe es 
pot fer mitjançant  l’Annex 16.3. 
 
Actuacions a les estructures verticals: 

- El formigó utilitzat als pilars conté àrids reciclats, fet que produeix una petita reducció 
a les emissions de CO2, al consum energètic i al cost econòmic. Aquesta disminució, 
que planteja l’ITEC, és força petita. A més a més, en l’amidament proposat, la menor 
superfície construïda influeix necessitant algun pilar menys que a la existent. 

 
CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop.  educció 

Pilars 88.626,30 79.357,56 17,82 16,33 8,37% 
TOTAL 88.626,30 79.357,56 17,82 16,33 8,37% 
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MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Pilars 888.972,91 811.557,50 178,79 167,03 6,58% 

TOTAL 888.972,91 811.557,50 178,79 167,03 6,58% 

      KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 
Pilars 334.668,44 308.298,49 67,31 63,45 5,73% 

TOTAL 334.668,44 308.298,49 67,31 63,45 5,73% 

      € Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 
Pilars 61.551,99 55.681,84 12,38 11,46 7,42% 

TOTAL 61.551,99 55.681,84 12,38 11,46 7,42% 
 
Amb aquesta intervenció s’aconsegueix reduir les emissions de CO2 en Kg/m2 un 8,37%, el 
consum energètic en MJ/m2 un 6,58%, el pes en Kg/m2 un 5,73% i el cost econòmic en €/m2 
un 7,42%. No s’obtenen resultats que siguin determinants per a la millora global de l’edifici 
en cap sentit, ja que els valors no són elevats i no s’hi pot actuar gaire al canvi de l’estructura 
vertical. 
 
 
3.11.5  CAPÍTOL FAÇANA 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, de mode que sigui fàcil i lògicament comparable, s’han agrupat 
les partides en “Sistema Constructiu”, “Obertures” i “Protecció Solar”. Així, les partides han 
quedat agrupades segons la Taula 4 dels Annexes 15.1 i 15.2. Per a veure gràficament les 
dades exposades en aquest apartat i obtenir-ne una comprensió més directe es pot fer 
mitjançant l’Annex 16.4. 
 
Actuacions a façana: 

- S’ha substituït el sistema constructiu existent per una façana ventilada amb la part 
gruixuda de formigó cel·lular a l’interior per guanyar més inèrcia tèrmica i un aplacat 
de fusta aglomerada amb ciment pòrtland a l’exterior de l’aïllament i la cambra d’aire 
ventilada. 

- L’aïllament de poliuretà projectat de 3cm. s’ha substituït per un de suro aglomerat de 
4cm. Aquest, disminueix les emissions, consum energètic i pes, però guanya en 
prestacions aïllants a l’existent. 

- Els tancaments de les obertures d’alumini lacat s’han substituït per uns altres de PVC. 
S’ha descartat fer-los de fusta pel seu extens manteniment, i el PVC ja ens serveix per 
disminuir les emissions de CO2 i el consum energètic, encara que augmenta el pes. 

- Les proteccions solars de façana sud són d’alumini com les existents però, a més a 
més, s’han col·locat proteccions de fusta a les obertures de la façana sud-oest. 

 
CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop. reducció 
Sistema Constructiu 250.206,09 116.277,44  50,32   23,93  52,44% 

Obertures 220.200,83 84.026,19  44,29   17,29  60,95% 
Protecció Solar 9.062,53 11142,09  1,82   2,29  -25,82% 

TOTAL 479.469,45 211.445,72  96,43   43,52  54,87% 
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MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Sistema Constructiu 2.246.051,47 1.462.395,12  451,72   300,98  33,37% 

Obertures 1.566.407,50 637.402,57  315,03   131,19  58,36% 
Protecció Solar 61.650,40 79842,34  12,40   16,43  -32,53% 

TOTAL 3.874.109,37 2.179.640,03  779,16   448,61  42,42% 

      KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 
Sistema Constructiu 592.792,65 189.914,99  119,22   39,09  67,21% 

Obertures 11.187,09 10.368,86  2,25   2,13  5,15% 
Protecció Solar 282,80 2770,15  0,06   0,57  -902,42% 

TOTAL 604.262,54 203.054,00  121,53   41,79  65,61% 

      € Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 
Sistema Constructiu 196.480,05  213.194,03   39,52   43,88  -11,04% 

Obertures 106.446,60  65.783,31   21,41   13,54  36,76% 
Protecció Solar 2.543,18  21.739,68   0,51   4,47  -774,79% 

TOTAL 305.469,83 300.717,02  61,44   61,89  -0,74% 
 
Amb aquestes intervencions s’aconsegueixen reduir les emissions de CO2 en Kg/m2 un 
54,87%, el consum energètic en MJ/m2 un 42,42% i el pes en Kg/m2 un 65,61%. El cost 
econòmic augmenta en €/m2 un 0,74%. Aquest augment ve determinat sobretot per l’aposta 
per una major protecció solar mòbil, augmentant en aquest apartat un 774% el seu valor 
econòmic anterior. La façana ventilada proposada també té un cost un 11% més elevat, però 
millora el seu aïllament tèrmic de l’exterior i permet ésser reciclat i reutilitzat posteriorment. 
Tot i això, els costos ecològics derivats d’aquestes actuacions són bastant inferiors als 
existents. S’havia comentat que les obertures de PVC pesen més que les d’alumini, però no es 
reflecteix als resultats finals degut a que disposem menys quantitat d’obertures. La proposta 
passa per crear més circulació d’aire a través de dotar a cada pis de dues façanes (interior-
exterior o exterior-exterior) i crear més dispersió de la llum i aire a la totalitat dels habitatges. 
A l’edifici existent cada pis disposava d’una sola façana i, per tant, s’havia d’obrir molt cap a 
l’exterior per captar la llum per totes les habitacions que ho requerien.  
 
 
3.11.6  CAPÍTOL COBERTA 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, com s’observa a la Taula 5 dels Annexes 15.1 i 15.2 està 
configurat pel total de partides del capítol sense cap tipus d’agrupació ja que s’ha considerat 
que no era interessant fer-ho. Per a veure gràficament les dades exposades en aquest apartat i 
obtenir-ne una comprensió més directe es pot fer mitjançant l’Annex 16.5. 
 
Actuacions a coberta: 

- Per al millor aïllament s’ha optat per fer-ho tot a base de coberta plana. Aquesta s’ha 
fet enjardinada extensiva ja que millorarà molt en criteris de sostenibilitat i, a més, 
millorarà tèrmicament el seu aïllament de l’edifici. Només s’han mantingut cobertes 
inclinades a la zona d’accés per escales a coberta. 
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CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop. reducció 
Cobertes 45.568,88 26.775,51 9,16 5,51 39,87% 
TOTAL 45.568,88 26.775,51 9,16 5,51 39,87% 

      MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Cobertes 381.752,82 234.892,46 76,78 48,34 37,03% 
TOTAL 381.752,82 234.892,46 76,78 48,34 37,03% 

      
KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 

Cobertes 161.846,07 71.174,83 32,55 14,65 55,00% 
TOTAL 161.846,07 71.174,83 32,55 14,65 55,00% 

      € Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 
Cobertes 63.446,00 45.221,87 12,76 9,31 27,06% 
TOTAL 63.446,00 45.221,87 12,76 9,31 27,06% 

 
Amb aquesta intervenció s’aconsegueix reduir les emissions de CO2 en Kg/m2 un 39,87%, el 
consum energètic en MJ/m2 un 37,03%, el pes en Kg/m2 un 55% i el cost econòmic en €/m2 
un 27,06%. Aquestes disminucions tant significatives comporten a més una millora en la 
transmitància tèrmica de la envolupant. La actuació genera una zona verda nova a la ciutat, fet 
que ajudarà a millorar-ne l’ecosistema d’aquesta en petites mesures, movent-se dins la nostra 
màxima definida a l’inici del projecte: pensament global, actuació local. 
 
 
3.11.7  CAPÍTOL SEPARACIONS INTERIORS 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, de mode que sigui fàcil i lògicament comparable, s’han agrupat 
les partides en “Divisòries”, “Acabats i fals sostre”, “Portes” i “Enrajolats”. Així, les partides 
han quedat agrupades segons la Taula 6 dels Annexes 15.1 i 15.2. Per a veure gràficament les 
dades exposades en aquest apartat i obtenir-ne una comprensió més directa es pot fer 
mitjançant l’Annex 16.6. 
 
Actuacions a les separacions interiors: 

- Canvi de la fàbrica de ceràmica per fàbrica de formigó cel·lular, que millora 
l’aïllament entre habitatges i dins dels mateixos habitatges, suposant un pes inferior 
amb menys emissions de CO2 i menys consum energètic.  

- Canvi de barana interior d’alumini per barana d’acer inoxidable. 
- Els arrebossats i enguixats es mantenen igual però amb nous amidaments. 
- Les capes de pintura horitzontals i verticals a l’interior de l’edifici seran lliures de 

compostos orgànics volàtils a base d’oli de gira-sol, ricino, saflor i almidó de patata. 
- Les portes interiors seran de faig vaporitzat. Resultaran més cares que les anteriors 

però disminuiran les emissions de CO2 i consum energètic. 
- La resta de capítols es mantenen igual però actualitzant els nous amidaments. 
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CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop. reducció 
Divisòries 122.475,10 63.045,69  24,63   12,98  47,32% 

Acabats i fals 
sostre 102.320,70 73.054,98  20,58   15,04  26,93% 
Portes 14.389,09 7.579,75  2,89   1,56  46,09% 

Enrajolats 20.978,17 17.000,43  4,22   3,50  17,07% 
TOTAL 260.163,06  160.680,85   52,32   33,07  36,80% 

      MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Divisòries 1.136.139,28 680.965,72  228,50   140,15  38,66% 

Acabats i fals 
sostre 801.391,91 615.229,38  161,17   126,62  21,44% 
Portes 166.376,30 83.097,55  33,46   17,10  48,89% 

Enrajolats 175.437,41 142.069,47  35,28   29,24  17,13% 
TOTAL 2.279.344,90  1.521.362,12   458,42   313,12  31,70% 

      KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 
Divisòries 385.626,49 130.952,27  77,56   26,95  65,25% 

Acabats i fals 
sostre 364.512,26 343.430,46  73,31   70,68  3,58% 
Portes 10.874,38 8.376,67  2,19   1,72  21,17% 

Enrajolats 106.167,23 85.974,38  21,35   17,69  17,13% 
TOTAL 867.180,35  568.733,78   174,41   117,05  32,88% 

      
€ Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 

Divisòries 91.810,25 74.835,91  18,46   15,40  16,58% 
Acabats i fals 

sostre 196.555,16 191.144,46  39,53   39,34  0,48% 
Portes 41.878,65 57.892,11  8,42   11,92  -41,47% 

Enrajolats 42.230,32 34.198,18  8,49   7,04  17,13% 
TOTAL 372.474,38  358.070,66   74,91   73,70  1,62% 

      Amb aquestes intervencions s’aconsegueix reduir les emissions de CO2 en Kg/m2 un 36,80%, 
el consum energètic en MJ/m2 un 31,70%, el pes en Kg/m2 un 32,88% i el cost econòmic en 
€/m2 un 1,62%, tot i que l’agrupació de portes sigui més cara la proposada. El canvi més 
important d’aquest apartat i que marca la millora del mateix és l’apartat de Divisòries. 
S’observa el millor comportament tèrmic i mediambiental del formigó cel·lular envers la 
fabrica de maó que ja s’havia observat al capítol de façana.  
 
 
3.11.8  CAPÍTOL PAVIMENTS 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, de mode que sigui fàcil i lògicament comparable, s’han agrupat 
les partides en “Zones Comuns”, “Habitatges”, “Banys i Cuines” i “Balcons i Terrasses”. 
Així, les partides han quedat agrupades segons la Taula 7 dels Annexes 15.1 i 15.2. Per a 
veure gràficament les dades exposades en aquest apartat i obtenir-ne una comprensió més 
directa es pot fer mitjançant l’Annex 16.7. 
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Actuacions a paviments: 
- A l’interior dels habitatges s’ha substituït el terra de gres per parquet flotant.  
- A les zones comunes, tanmateix com als banys i cuines, s’ha substituït el paviment de 

gres per paviment reciclat de la casa Eco by Cosentino constituït de 75% de materials 
reciclats i 25% restant de pedres naturals i resina ecològica d’origen vegetal. Es 
reduirà molt en quant a emissions de CO2 i consum energètic. 

- A balcons i terrasses s’opta per utilitzar un paviment hidràulic exterior de la casa 
Geosilex que aconsegueix ser captador de CO2, arribant a absorbir durant la seva vida 
útil 1Kg/CO2 per metre quadrat de paviment. 

 
CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop. reducció 

Zones comuns 17.064,21 14.634,53 3,43 3,01 12,24% 
Habitatges 27.563,07 7.107,54 5,54 1,46 73,61% 

Banys i Cuines 8.017,58 1.761,45 1,61 0,36 77,52% 
Balcons i Terrasses 5.833,98 -189,38 1,17 -0,04 103,32% 

TOTAL 58.478,85 23.314,14 11,76 4,80 59,20% 

      MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Zones comuns 123.130,35 110.404,51 24,76 22,72 8,24% 

Habitatges 165.109,97 81.013,06 33,21 16,67 49,79% 
Banys i Cuines 48.513,05 13.531,15 9,76 2,78 71,46% 

Balcons i Terrasses 35.503,85 20.307,22 7,14 4,18 41,47% 
TOTAL 372.257,23 225.255,94 74,87 46,36 38,08% 

      KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 
Zones comuns 130.340,84 107.517,26 26,21 22,13 15,58% 

Habitatges 214.687,71 38.737,68 43,18 7,97 81,53% 
Banys i Cuines 72.414,69 18.415,18 14,56 3,79 73,98% 

Balcons i Terrasses 56.866,43 37.442,32 11,44 7,71 32,62% 
TOTAL 474.309,67 202.112,44 95,39 41,60 56,39% 

      
€ Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 

Zones comuns 46.772,85 41.010,58 9,41 8,44 10,27% 
Habitatges 191.617,06 73.374,87 38,54 15,10 60,81% 

Banys i Cuines 41.042,71 28.667,63 8,25 5,90 28,52% 
Balcons i Terrasses 23.710,07 18.172,90 4,77 3,74 21,56% 

TOTAL 303.142,69 161.225,98 60,97 33,18 45,57% 
 
Amb aquestes intervencions s’aconsegueix reduir les emissions de CO2 en Kg/m2 un 59,20%, 
el consum energètic en MJ/m2 un 38,08%, el pes en Kg/m2 un 56,39% i el cost econòmic en 
€/m2 un 45,57%. Com que la matèria prima d’aquest apartat es basa molt en materials 
reciclats el cost arriba a ser bastant inferior a l’anterior, tot i que a priori semblés que hagués 
de ser més car que el paviment existent. En l’apartat de paviments s’ha de trencar l’esquema 
que el reciclat té pitjors prestacions i és més car que, per exemple un gres, ja que no és així en 
cap aspecte. 
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3.11.9  CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ SOLAR 
 
Per a l’estudi d’aquest capítol, de mode que sigui fàcil i lògicament comparable, s’han agrupat 
les partides en “Plaques solars” i “Fotovoltaiques”. Així, les partides han quedat agrupades 
segons la Taula 8 dels Annexes 15.1 i 15.2. Per a veure gràficament les dades exposades en 
aquest apartat i obtenir-ne una comprensió més directa es pot fer mitjançant l’Annex 16.8. 
 
Actuacions a Instal·lació Solar: 

- Els 24 col·lectors que abans aconseguien estalviar el 60% de la producció d’ACS 
s’han substituït per 21 col·lectors que aconsegueixen estalviar el 73%. Tindran un preu 
superior als anteriors.  

- Enlloc de col·locar un dipòsit acumulador petit de 150l per a cada habitatge, s’ha optat 
per centralitzar-ho en un únic dipòsit, de tal manera les pèrdues totals d’energia 
calorífica seran molt menors. 

- Es situen cèl·lules fotovoltaiques a les lames de les obertures grans de la façana sud, 
ocupant el 50% de la superfície d’aquestes. Aquesta energia captada serà destinada a 
intentar reduir en la mesura que es pugui el consum elèctric de les zones comuns, així 
com dels ascensors.  

 
CO2 Existent Proposta CO2/m2 exist. CO2/m2 prop. reducció 

Plaques Solars 16.435,94  15.203,28   3,31   3,13  5,34% 
Fotovoltaica 0,00  2.096,65   -     0,43  - 

TOTAL 16.435,94  17.299,93   3,31   3,56  -7,72% 

      MJ Existent Proposta MJ/m2 exist. MJ/m2 prop. reducció 
Plaques Solars 181.159,28  191.288,33   36,43   39,37  -8,06% 

Fotovoltaica 0,00  33.046,72   -     6,80  - 
TOTAL 181.159,28  224.335,05   36,43   46,17  -26,73% 

      KG Existent Proposta Kg/m2 exist. Kg/m2 prop. reducció 
Plaques Solars 2.572,03  2.126,62   0,52   0,44  15,39% 

Fotovoltaica 0,00  128,00   -     0,03  - 
TOTAL 2.572,03  2.254,62   0,52   0,46  10,29% 

      € Existent Proposta €/m2 exist. €/m2 prop. reducció 
Plaques Solars 22.937,28  34.248,48   4,61   7,05  -52,80% 

Fotovoltaica 0,00  8.148,90   -     1,68  - 
TOTAL 22.937,28  42.397,38   4,61   8,73  -89,16% 

 
Amb aquestes intervencions el que s’aconsegueix reduir són el consum energètic durant la 
vida útil de l’edifici. Per tant, és lògic que les emissions de CO2 i el consum energètic en MJ 
sigui superior el proposat. És una inversió de futur, fet que es demostra en el cost econòmic, 
un 89,16% superior a l’existent.  
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3.12 RESULTATS TOTALS 
 
3.12.1  COMPARACIÓ EMISSIONS CO2 
 
De l’estudi per capítols de les emissions de CO2 s’ha fet una taula resum d’aquests per veure 
quins són els valors totals. D’aquesta manera es podrà comparar de forma absoluta l’edifici 
existent amb el proposat.  
 

 EMISSIONS CO2 CO2/M2 % 
 Existent Proposta Existent Proposta  

Moviment de Terres 62.230,84 62.230,84 12,52 12,81 2,31 % 
Fonamentació 680.711,82 639.563,01 136,90 131,63 3,85 % 

Estructures horitzontals 771.490,64 624.963,61 155,16 128,63 17,10 % 
Estructures Verticals 88.626,30 79.357,56 17,82 16,33 8,37 % 

Façana 474.019,22 211.445,72 95,33 43,52 54,87 % 
Coberta 45.568,88 26.775,51 9,16 5,51 39,87 % 

Separacions interiors 265.613,29 160.680,85 53,42 33,07 36,80 % 
Paviments 61.407,77 23.314,14 12,35 4,80 59,20 % 

Instal·lacions 68.775,28 67.195,82 13,83 13,83 - 
Instal·lació solar 16.435,94 17.299,93 3,31 3,56 7,72 % 

TOTAL 2.534.879,98 1.914.406,45 509,81 394,02 22,70 % 
 

 
Els percentatges de reducció 
d’emissions estan calculats en funció 
de la repercussió de CO2 per metre 
quadrat. És per això que el moviment 
de terres augmenta. No és degut a una 
major emissivitat sinó a la menor 
superfície de la proposta. Per tant, a 
l’únic capítol on realment augmenta és 
al d’instal·lació solar. Aquí, per això, 
no representa cap pèrdua real, sinó una 
inversió de futur per a la seva vida útil.  
Es pot resumir que amb el total de les 
actuacions dutes a terme sobre l’edifici 
s’aconsegueix reduir fins al 22,70% de 
les emissions de CO2 durant la fase de 
construcció d’aquest. A més, amb la 
nova volumetria s’aconseguiran reduir 
les emissions durant la fase d’ús. 
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3.12.2  COMPARACIÓ CONSUM ENERGÈTIC 
 
De l’estudi per capítols del consum energètic en MJ s’ha fet una taula resum d’aquests per 
veure quins són els valors totals. D’aquesta manera es podrà comparar de forma absoluta 
l’edifici existent amb el proposat.  
 

 CONSUM MJ MJ/M2 % 
 Existent Proposta Existent Proposta  

Moviment de Terres 227.631,17 227.631,17  45,78   46,85  2,31 % 
Fonamentació 5.155.911,19 4.888.223,17  1.036,95   1.006,08  2,98 % 

Estructures horitzontals 7.545.253,18 6.017.818,71  1.517,49   1.238,57  18,38 % 
Estructures Verticals 888.972,91 811.557,50  178,79   167,03  6,58 % 

Façana 3.812.023,80 2.179.640,03  766,67   448,61  42,42 % 
Coberta 381.752,82 234.892,46  76,78   48,34  37,03 % 

Separacions interiors 2.341.430,46 1.521.362,12  470,91   313,12  31,70 % 
Paviments 389.802,26 225.255,94  78,40   46,36  38,08 % 

Instal·lacions 1.037.095,64 1.013.427,65  208,58   208,58  - 
Instal·lació solar 181.159,28 224.335,05  36,43   46,17  26,73 % 

TOTAL 21.961.032,71 17.344.143,79  4.416,77   3.569,71  19,17 % 
 
 

Els percentatges de reducció 
d’emissions estan calculats en funció 
de la repercussió de Mega Joules per 
metre quadrat. És per això que, igual 
com succeïa a les emissions de CO2, 
el moviment de terres augmenta. No és 
degut a una major consum elèctric, 
sinó a la menor superfície de la 
proposta. Per tant, a l’únic capítol on 
realment augmenta és al d’instal·lació 
solar. Aquí, per això, no representa cap 
pèrdua real, sinó una inversió de futur 
per a la seva vida útil.  
Es pot resumir que amb el total de les 
actuacions dutes a terme sobre l’edifici 
s’aconsegueix reduir fins al 19,17% 
del consum en MJ durant la fase de 
construcció d’aquest. A més, amb la 
nova volumetria s’aconseguiran reduir    
el consum durant la fase d’ús. 
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3.12.3  COMPARACIÓ PES 
 
De l’estudi per capítols del pes de l’edifici en Kg s’ha fet una taula resum d’aquests per veure 
quins són els valors totals. D’aquesta manera es podrà comparar de forma absoluta l’edifici 
existent amb el proposat.  
 

 PES KG KG/M2 % 
 Existent Proposta Existent Proposta  

Moviment de Terres 0,00 0,00  -     -    - 
Fonamentació 3.329.759,02 3.329.759,02  669,68   685,32  2,34 % 

Estructures horitzontals 4.059.115,12 3.393.026,73  816,36   698,34  14,46 % 
Estructures Verticals 334.668,44 308.298,49  67,31   63,45  5,73 % 

Façana 578.590,24 203.054,00  116,37   41,79  65,61 % 
Coberta 161.846,07 71.174,83  32,55   14,65  55,00 % 

Separacions interiors 892.852,65 568.733,78  179,57   117,05  32,88 % 
Paviments 497.122,96 202.112,44  99,98   41,60  56,39 % 

Instal·lacions 106.326,41 103.879,01  21,38   21,38  - 
Instal·lació solar 2.572,03 2.254,62  0,52   0,46  10,29% 

TOTAL 9.962.852,93 8.182.292,93  2.003,72   1.684,05  15,95 % 
 

 
Els percentatges de reducció de pes 
estan calculats en funció de la 
repercussió de Quilograms per metre 
quadrat. És per això que, igual com 
succeïa amb el moviment de terres als 
apartats anteriors, la fonamentació 
augmenta. No és degut a un major pes, 
sinó a la menor superfície de la 
proposta. Per tant, en realitat, es 
redueix el pes a tots els capítols en que 
és possible. 
Es pot resumir que amb el total de les 
actuacions dutes a terme sobre l’edifici 
s’aconsegueix reduir fins al 15,95% el 
pes de l’edifici, el que suposaria poder 
reduir la fonamentació i les 
estructures, que ara quedarien 
sobredimensionades, degut a l’inferior 
pes propi a suportar. 
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3.12.4  COMPARACIÓ COST ECONÒMIC 
 
De l’estudi per capítols del cost de l’edifici en € s’ha fet una taula resum d’aquests per veure 
quins són els valors totals. D’aquesta manera es podrà comparar de forma absoluta l’edifici 
existent amb el proposat.  
 

 COST ECONÒMIC €/M2 % 
 Existent Proposta Existent Proposta  

Moviment de Terres 144.591,07 144.591,07  29,08   29,76  2,31 % 
Fonamentació 341.169,31 338.759,08  68,62   69,72  1,61 % 

Estructures horitzontals 463.997,32 429.077,81  93,32   88,31  5,37 % 
Estructures Verticals 61.551,99 55.681,84  12,38   11,46  7,42 % 

Façana 298.951,08 300.717,02  60,12   61,89  0,74 % 
Coberta 63.446,00 45.221,87  12,76   9,31  27,06 % 

Separacions interiors 378.993,13 358.070,66  76,22   73,70  1,62 % 
Paviments 323.504,43 161.225,98  65,06   33,18  45,57 % 

Instal·lacions 564.194,40 551.316,69  113,47   113,47  - 
Instal·lació solar 22.937,28 42.397,38  4,61   8,73  89,16 % 

TOTAL 2.663.336,01 2.427.059,39  535,65   499,53  6,74 % 
 
 

Els percentatges de reducció de costos 
econòmics estan calculats en funció de la 
repercussió de euros per metre quadrat. 
És per això que el moviment de terres i la 
fonamentació augmentem. No és degut a 
una major emissivitat sinó a la menor 
superfície de la proposta.  
En el cas de les estructures horitzontals el 
major cost és degut a la tria d’un nou 
sistema de forjat reticular més car però 
més eficient tèrmicament i que, a més a 
més, pot ésser reciclat.  
El sistema de façana proposat és més car, 
però, igual que amb els forjats, millorarà 
la transmitància tèrmica de l’envolupant. 
A més a més, el seu sistema de muntatge 
permetrà ésser reutilitzat i reciclat.  
Els capítols de coberta, separacions 
interiors i paviments són reciclables i 

milloren tèrmicament les prestacions de l’anteriors. Tot i les millores, segueixen sent més 
econòmics. La gran aposta econòmica, amb un 89’16% més de costos, és la instal·lació solar. 
Aquí, per això, no representa cap pèrdua econòmica, ja que la inversió inicial serà retornada 
mitjançant els raigs solars i el seu corresponent estalvi energètic.  
Es pot resumir que amb el total de les actuacions dutes a terme sobre l’edifici s’aconsegueix 
reduir fins el 6,74% dels costos econòmics durant la fase de construcció d’aquest. A més a 
més, amb la major aposta per la instal·lació solar es reduirà el cost durant el seu ús. 
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3.12.5  COMPARACIÓ REPARTIMENT EXISTENT - PROPOSTA 
 
Un cop estudiades les diferents repercussions per capítols sobre l’edifici existent i el proposat, 
s’ha cregut convenient veure gràficament com varia el repartiment de les emissions de CO2, 
consum energètic, pes de l’edifici i cost econòmic sobre el total d’aquests.  
 
 
- EMISSIONS CO2: 

 
 
- CONSUM ENERGÈTIC: 
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- PES DE L’EDIFICI: 
 

 
 
- COST ECONÒMIC: 
 

 
 
D’aquest estudi, s’extreu que a l’edifici proposat hi recau encara més el pes de les emissions, 
consum energètic i pes de l’edifici sobre la fonamentació. Això és resultat de la incapacitat de 
generar una actuació sobre aquest. El capítol d’estructures horitzontals manté la seva 
importància percentual i la resta de capítols disminueixen.  
En el cost econòmic, la única variació significativa es dóna al capítol de paviments, que 
disminueix a la meitat. La resta, es mantenen aproximadament igual. Es dóna aquesta igualtat 
degut a que els plans d’actuació no es creaven en funció d’un estalvi econòmic, però sí que 
intentaven ser equiparables a l’existent.  
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4. CONCLUSIONS 
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D’entrada comentar la dificultat generada per la desaparició de la opció de l’EnergyPlus per 
enviar l’arxiu a Estats Units per a que el preparin per a efectuar els càlculs i implementar les 
màquines. La inexistència d’un programa d’aquestes característiques a nivell estatal que 
permeti aplicar-hi noves tecnologies ha sigut un problema.  
 
És veritat que cada edifici representa un estudi diferent a l’anterior, però, el que s’ha 
aconseguit amb el projecte, és trobar uns factors de comparació que ens puguin determinar 
quina volumetria és més adequada per a aquest. Mitjançant tres punts a examinar -compacitat, 
captació solar i bescanvietat- es troben tres paràmetres que posen de manifest la seva millor o 
pitjor relació amb l’exterior.  
 
Un altre factor destacable en la millora és la obertura dels pisos a dues façanes. Fet que ha 
millorat en dos aspectes l’edifici: d’una banda l’ha dotat d’una millor qualitat d’aire interior i 
ventilació natural i, d’altra banda, d’una  millor qualitat lumínica natural captada a l’interior. 
Per a aconseguir aquestes prestacions interiors als habitatges és imprescindible un exhaustiu 
estudi de l’entorn. 
 
D’altra banda, el rendiment dels materials al llarg de la seva vida variarà depenent de la seva 
predisposició a ser reutilitzats i reciclats. Seguint aquesta màxima, s’aconseguirà més bon 
rendiment energètic a llarg termini construint per via seca que per via humida, construint 
façanes que un cop desmuntades es pugin substituir per unes altres i els seus materials puguin 
ser reciclats o reutilitzats en altres casos. 
 
Al principi del projecte es deia que qualsevol cosa és susceptible de ser sostenible. És així i a 
la vegada no ho és. Que es tracti un projecte de tal manera que no pugui ser més eficient 
energèticament, no vol dir que ho arribi a ser. Si s’aconsegueix que durant la vida útil l’edifici 
sigui autosuficient energèticament es podrà dir que serà eficient durant la seva vida útil. Però, 
el 45% de les emissions i consum energètic es produeix durant la seva fase de construcció. Per 
tant, aquesta serà una qüestió que s’haurà de tractar més.  
 
En aquest cas estudiat, per exemple, es podria concloure que el pes d’emissions de CO2, 
consum energètic i pes de l’edifici recau principalment sobre la fonamentació. No s’ha pogut 
intervenir-hi gaire en aquest aspecte degut a la tipologia del solar que es tracta. El problema, 
per tant, forma part de l’excés de construcció que s’ha realitzat aquest darrers anys, que ha 
portat a edificar en zones que, realment, no eren òptimes per a fer-ho. Fins a quin punt és això 
sostenible? Es poden construir edificis més sostenibles, però, no hauria de ser sostenible 
l’urbanisme també? Pel que fa a criteris de sostenibilitat, encara més important que una bona 
projecció de l’edifici, ho és una bona elecció del solar. No només ens hem de fixar en el 
“com”. També ho hem de fer en el “on”. 
 
Així, s’haurien de fomentar dissenys eco-eficients en infraestructures i edificacions en 
terrenys que fossin òptimes per a la seva construcció, obligar a complir uns mínims 
d’utilització d’energies renovables més gran a l’existent i fomentar-ho a través de l’ajuda a la 
innovació en nous materials i a la conscienciació dels usuaris que, finalment, són els que 
afavoriran la creació d’habitatges més eficients amb la seva elecció de compra o lloguer.  
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