
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 
PROJECTE FINAL DE GRAU 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D'UNA CASA D' ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Projectista:              DAVID LLOP BERNUS 
        Directora:                  MONTSERRAT BOSCH GONZÀLEZ 
        Convocatòria:         OCTUBRE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE D’UNA CASA D’ ACOLLIDA D’ADOLESCENTS MULTI FUNCIONAL, AIGUABLAVA DE BARCELONA  2

RESUM 
 
El present projecte final de grau consisteix en explicar  que  és una  certificació energètica, quines 
opcions hi ha per a realitzar-la i explicar com es realitza una certificació energètica de projecte emprant  
l’opció general, és a dir mitjançant les eines informàtiques LIDER i CALENER. 
 
La metodologia triada per explicar com es realitza la certificació energètica de projecte serà mitjançant 
un exemple d’aplicació real d’una certificació energètica d’una casa d’acollida d’adolescents multi 
funcional situada al carrer Aiguablava de Barcelona, realitzada per l’autor d’aquest projecte l’octubre de 
l’any 2010 i modificada a petició de l’ICAEN (Institut Català d’Energia) el setembre de 2011. 
 
Els documents que conformaran el següent PFG s’estructurarà amb les següents parts: 
 
DOCUMENT 1 
 

1. Context històric de la certificació energètica i marc normatiu. 
2. Certificació energètica. Concepte i procediments. 
3. Procediment d’obtenció de la Certificació energètica de projecte. Exemple d’aplicació. 

 
a. Verificació del DB HE1. Programa LIDER. 
b. Obtenció de la Qualificació energètica. Programa CALENER GT. 
c. Registre a l’ICAEN per obtenció de certificació energètica de projecte. 

 
4. Reflexió sobre la situació actual de les certificacions energètiques. 

 
DOCUMENT 2 
 

Documentació gràfica 
 
DOCUMENT 3 
 

Annexes 
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1. GLOSARI  I ACRÒNIMS 
NOTA. 
Les definicions que surten en aquest apartat, estant ordenades per ordre alfabètic i es poden 
identificar perquè estant escrites amb lletra cursiva, ressaltat amb negreta i seguit d’un asterisc. 
Les definicions ressaltades escrites amb lletra cursiva i ressaltat amb negreta i que no estan 
seguides d’un  asterisc fan referència a normativa o software utilitzat i es poden consultar en 
l’apartat 11 de bibliografia. 
 
CENER: “Centro Nacional de Energias Renovables”. És un centre tecnològic especialitzat en la 
investigació aplicada, el desenvolupament i foment de les energies renovables.. Es tracta d'una 
Fundació que va iniciar la seva activitat el 2002, el Patronat de la qual està compost pel Ministeri 
d'Indústria, el Ministeri de Ciència i Innovació, CIEMAT, i el Govern de Navarra. 
 
COEFICIENT D'ACOBLAMENT TÈRMIC: Valor del flux de calor dividida per la diferència de 
temperatura entre dos ambients els quals estan connectats tèrmicament mitjançant la construcció que 
es considera. Es mesura en W/ K . 
 
COMPACITAT DE L’EDIFICI: Relació entre el volum V tancat per l'envolupant tèrmica i la suma S de 
les superfícies d'aquesta envolupant. C = V/S [m]. 
 
DEMANDA ENERGÈTICA:  És l'energia necessària per mantenir a l'interior de l'edifici unes condicions 
de confort definides reglamentàriament en funció de l'ús de l'edifici i de la zona climàtica en la qual se 
situï. Es compon de la demanda energètica de calefacció, corresponent als mesos de la temporada de 
calefacció i de refrigeració respectivament. 
 
EDIFICI DE CONSUM D'ENERGIA GAIREBÉ NUL: Edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt 
alt, que es determinarà de conformitat amb l'annex de la Directiva 2010/31/UE. La quantitat gairebé 
nul·la o molt baixa d'energia requerida hauria d'estar coberta, en molt àmplia mesura, per energia 
procedent de fonts renovables, inclosa energia procedent de fonts renovables produïda in situ o en 
l'entorn. Dit d’un altre manera són edificis que són capaços de generar la mateixa energia que 
consumeixen. 
 
EDIFICI TERCIARI: Sector serveis o sector terciari és el sector econòmic que engloba totes aquelles 
activitats econòmiques que no produeixen béns materials de forma directa, sinó serveis que s'ofereixen 
per satisfer les necessitats de la població. Inclou subsectors com a comerç, transports, comunicacions, 
finances, turisme, hostaleria, oci, cultura, espectacles, l'administració pública i els denominats serveis 
públics, els presti l'Estat o la iniciativa privada (sanitat, educació, atenció a la dependència), etc. 
 
ENVOLUPANT TÈRMICA: Es compon dels tancaments de l'edifici que separen els recintes habitables 
de l'ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables que 
estiguin en contacte amb l'ambient exterior. 
 
ESCOs:(Energy Services Companies) Són Empreses de Serveis Energètics que dissenyen, 
desenvolupen, instal·len i financen projectes d'eficiència energètica i d'energies renovables (solar, 
eòlica, etc.).Assumeixen els riscos tècnics i econòmics associats amb el projecte. Típicament els 
serveis oferts per aquestes empreses són: 

 
a) Desenvolupament, disseny i finançament de projectes 
b) Instal·lació i manteniment de l'equip eficient. 
c) Mesurament, monitorització i verificació dels estalvis generats pel projecte 
d) Assumir els risc del projecte. 
 

FACTOR D'OMBRA: És la fracció de la radiació incident en un buit que no és bloquejada per la 
presència d'obstacles de façana tals com a reculades, volades, tendals, sortints laterals o uns altres. 

 
FACTOR SOLAR: És el quocient entre la radiació solar a incidència normal que s'introdueix a l'edifici a 
través de l’envidrament i la que s'introduiria si l’envidrament se substituís per un buit perfectament 
transparent. 
 
FACTOR SOLAR MODIFICAT: Producte del factor solar pel factor d'ombra. 
 
FACTOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR (fRsi):Diferència entre la temperatura 
superficial interior i la temperatura de l'aire exterior, calculada amb una resistència superficial interior 
Rsi. 

 
FUNDACIÓN LA CASA QUE AHORRA: És una iniciativa pionera a Espanya, que ha estat promoguda 
per un conjunt d'empreses líders en innovació dins del sector de l'edificació, amb la missió d'aconseguir 
habitatges més eficients energèticament al nostre país, aportant solucions tant per a la construcció de 
nous edificis com a rehabilitació dels antics. 
 
ICAEN: Institut Català d’Energia, és l’organisme competent encarregat de la inscripció i registre de 
certificacions a Catalunya 
 
LLUERNARIS: Qualsevol buit situat en una coberta o terrat, per tant la seva inclinació serà menor de 
60ºrespecte a l'horitzontal, altrament dit “ claraboia”. 
 
PROTOCOL DE KYOTO: El Protocol de Kyoto és un conveni internacional per la prevenció del canvi 
climàtic, auspiciat per l'(ONU) dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 
(CMNUCC) i signat el 2002 per la Unió Europea, que té com a objectiu que els països industrialitzats 
redueixin les seves emissions un 8 % per sota del volum del 1990, ja que els que estan en vies de 
desenvolupament no tenen cap restricció, com es el cas de la Xina, l'Índia, o el Brasil, per citar-ne els 
més contaminants. L'onze de desembre de 1997, els països industrialitzats es comprometeren en la 
ciutat de Kyoto a executar un conjunt de mesures per reduir els gasos d'efecte hivernacle. Els governs 
signataris pactaren reduir en un 5,2 % de mitjana de les emissions contaminants entre 2008 i el 2012, 
prenent com a referència els nivells del 1990.  
 
PERMEABILITAT A L’AIRE: És la propietat d'una finestra o porta de deixar passar l'aire quan es troba 
sotmesa a una pressió diferencial. La permeabilitat a l'aire es caracteritza per la capacitat de pas de 
l'aire, expressada en m³/h, en funció de la diferència de pressions. 
 
PONT TÈRMIC: Es consideren ponts tèrmics les zones de l'envolupant de l'edifici en les quals 
s'evidencia una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi de l'espessor del 
tancament, dels materials emprats, per penetració d'elements constructius amb diferent conductivitat, 
etc., la qual cosa comporta necessàriament una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta 
dels tancaments. Els ponts tèrmics són parts sensibles dels edificis on augmenta la possibilitat de 
producció de condensacions superficials, en la situació d'hivern o èpoques fredes.  
 
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA: És el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l'àrea i per la 
diferència de temperatures dels mitjans situats a cada costat de l'element que es considera. 
 
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LINEAL (Ψ): Valor del flux de calor en estat estacionari dividit per la 
longitud i per la diferència de temperatura entre els ambients situats a cada costat del pont tèrmic. Es 
mesura en W (mK) i s'utilitza com a corrector tèrmic per a la influència lineal d'un pont tèrmic quan es 
calcula el coeficient d'acoblament tèrmic a partir dels càlculs unidimensionals dels murs que ho 
componen l'element que es considera. Es mesura, per tant, en W (m2K)  
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2. INTRODUCCIÓ 
 
L’entrada en vigor del RD 47/2007, planteja en els seus inicis un problema al projectista que ha de 
donar compliment a dita normativa perquè ha d’adjuntar al projecte executiu la certificació energètica 
de projecte. 
 
Aquest nou tràmit s’aborda de manera relativament senzilla si el projecte del que estem parlant és 
d’habitatges i es pot realitzar segons l’opció simplificada, només cal omplir un senzill formulari, 
juntament amb la fitxa del projecte executiu del compliment del DB HE1 i la del Decret d’Ecoeficiència 
i presentar-ho davant l’autoritat competent, ICAEN* a Catalunya. 
 
Ara bé el problema en el seu inici, venia quan s’havia de certificar un edifici terciari o un d’habitatges 
que no complia els requisits per a ser avaluat segons l’opció simplificada, calia doncs l’ utilització dels 
programes informàtics reconeguts per a realitzar la certificació energètica de projecte LIDER i 
CALENER. El gran inconvenient era trobar algú que els sàpigues fer anar.  
 
Des de l’Enginyeria on treballo, no aliens a aquest problema i conscients que cada dia se’ns demanava 
des de els despatxos d’arquitectura amb els que col·laboràvem que li donéssim cobertura , varen 
decidir que comences a treballar amb aquests programes. 
 
La motivació que m’ha empès  a realitzar aquest PFG, no és cap altre que després de tres anys 
realitzant certificacions energètiques de projecte,(algunes ja d’edifici acabat), realitzades més de trenta 
certificacions, la gran majoria d’edificis docents, tenia ganes de compartir aquesta experiència i donar 
una petita empenta als estudiants d’aquesta Universitat per tal que en futur s’animin a treballar i a 
ampliar coneixements sobre aquest tema, esperant que el contingut del present PFG els serveixi per 
entendre una mica més com funcionen les eines informàtiques de les que disposem per realitzar 
certificacions energètiques. 
 

3. CONTEXT HISTÒRIC i MARC NORMATIU. 

3.1. CONTEXT HISTÒRIC 
Des de fa més d’un segle i en ple desenvolupament industrial, al final del segle XIX i fins els nostres 
dies,  l’home ha apostat pels combustibles fòssils com a font d’energia barata i inesgotable.  
 
No és fins l’any 1973 quan sorgeix la primera crisi del petroli, quan l’home pren consciència de que la 
font que fins ara creia il·limitada, cada cop costa més d’aconseguir, les bosses de petroli superficials 
cada cop estant més eixutes, el petroli cal anar a buscar-lo més avall, fet que produeix el seu 
encariment. A tot això cal afegir-hi el gran creixement demogràfic experimentat a nivell mundial en el 
segle XX, que passa dels 1500 als 6000 milions d’habitants, augmentant així també la demanda de 
petroli. 
 
Aquest primer entrebanc ja alerta a les nacions més desenvolupades de que cal canviar el model en 
que basen la seva política energètica, massa dependent fins aleshores de l’exportació de petroli. 
 
La primera mesura visible a l’estat Espanyol (va tardar encara uns anys a aparèixer) que afectava a 
l’àmbit de l’edificació fou l’aparició de la primera normativa específica que regulava l’aïllament tèrmic 
mínim que havien de tenir els edificis, la NBE-CT79, seguidament i ja  a l’any 1980 apareix el primer 
reglament que regula les instal·lacions tèrmiques en els edificis, el RICCA. 
 
Tot i que suposant que el petroli fos una font inesgotable i prou barata d’energia, la seva combustió 
planteja  un nou dilema que cal resoldre i donarà un tomb definitiu a les politiques energètiques dels 
Estats i és que les emissions de CO2 derivades de la combustió dels combustibles fòssils provoquen 

un augment de l’efecte hivernacle sobre la superfície terrestre, que provoca un escalfament global i en 
conseqüència un canvi climàtic provocat per l’home. 
 
D’aquesta problemàtica sorgeix el desembre de 1997 la primera cimera sobre el canvi climàtic, el 
“Protocol de Kyoto”*. 
 
Conscients des de la CE que bona part de les emissions de CO2 (el 40% a nivell Europeu) són culpa 
de les edificacions, sorgeix la necessitat de regular al respecte, d’aquesta imminent necessitat i del 
conveni signat a Kyoto el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea aproven la Directiva  
2002/91/CE  el dia 16 de desembre de 2002, relativa a l'eficiència energètica dels edificis. 
 
Cal esmentar que aquesta no va ser la primera vegada que la CE emprenia iniciatives per reduir les 
emissions de CO2 en el seu parc d’edificacions, fa més de 17 anys la Unió Europea va redactar i va 
aprovar la Directiva SAVE 76/93 amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera com a 
conseqüència del consum d'energia en el sector de l'edificació.  
 
Aqueta Directiva definia ja la metodologia de Certificació Energètica, però sense cap programa de 
càlcul definit per dur-ho a terme.  El problema d’aquesta Directiva va ser que cada estat membre va 
desenvolupar a la seva manera el procediment d'avaluació d'impacte ambiental per a la generació 
d'emissions de CO2. Així que la implementació de la Directiva que havia de ser 2 anys més tard, no es 
va dur a terme. 

3.2. MARC NORMATIU 
L'objectiu la  Directiva  2002/91/CE és fomentar l'eficiència energètica dels edificis de la Comunitat 
Europea, tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les particularitats locals, així com els 
requisits ambientals interiors i la relació cost-eficàcia.  
 
Aquesta Directiva estableix requisits en relació a: 

• El marc general d'una metodologia de càlcul de l'eficiència energètica integrada dels edificis. 
• L'aplicació de requisits mínims d'eficiència energètica als edificis nous i als grans edificis existents 

que siguin objecte de reformes importants. 
• La certificació energètica d'edificis. 
• La inspecció periòdica de calderes i sistemes d'aire condicionat d'edificis, i, l'avaluació de l'estat 

de la instal·lació de calefacció amb calderes de més de 15 anys.  
 

La transposició a l'Estat Espanyol dels objectius de la Directiva 2002/91/CE  (que recentment ha estat 
modificada per la Directiva 2010/31/UE) s'ha dut a terme mitjançant una sèrie de normatives: 
 

• El Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació. Les exigències bàsiques establertes en els articles 4, 5 i 6 de la Directiva 
2002/91/CE s'incorporaren al Codi Tècnic de l'Edificació en el Documents Bàsics d'estalvi 
d'energia (DB-HE). 

 
• El Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d’Instal·lacions 

tèrmiques als edificis. Aquest Reial Decret deroga i substitueix el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol. 

 
• El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova la Certificació Energètica d'edificis 

nous. Aquest Reial Decret estableix el procediment bàsic que deu complir la metodologia de 
càlcul de la qualificació d'eficiència energètica, amb el que s'inicia el procés de certificació, 
considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d'energia.  
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És d'aplicació als edificis de nova construcció, i en les modificacions, reformes o rehabilitacions 
d'edificis existents, amb una superfície útil superior a 1.000 m² on es renovi més del 25% del total dels 
seus tancaments.  
 
A més imposa l'obligació d'entregar als compradors dels habitatges o a les persones que els lloguin un 
certificat d'eficiència energètica que els permeti conèixer les característiques de l'edifici per poder 
avaluar i comparar abans de la venda o l'arrendament.  
 

3.2.1 Directiva  2010/31/UE.(Actual marc normatiu) 
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de maig de 2010 relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis (text refós), entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari 
Oficial de la UE i  deroga la Directiva  2002/91/CE a partir del 1 de febrer de 2012. 
 
Tal com  s’esmenta en la Directiva el 40 % del consum total d'energia en la Unió correspon als edificis. 
El sector es troba en fase d'expansió, la qual cosa farà augmentar el consum d'energia. Per això, la 
reducció del consum d'energia i l'ús d'energia procedent de fonts renovables en el sector de l'edificació 
constitueixen una part important de les mesures necessàries per reduir la dependència energètica de la 
Unió i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.  
 
Per aquest motiu El Consell Europeu de març de 2007 va posar en relleu la necessitat d'augmentar 
l'eficiència energètica en la Unió per aconseguir l'objectiu de reduir el seu consum energètic en un 20 % 
per 2020, i va advocar per una aplicació ràpida i completa de les prioritats establertes en la 
Comunicació de la Comissió «Pla d'acció per a l'eficiència energètica: realitzar el potencial». On es 
posa de manifest el considerable potencial d'estalvi energètic que posseeix el sector dels edificis. En la 
seva Resolució de 31 de gener de 2008, el Parlament Europeu va advocar per un reforç de les 
disposicions de la Directiva 2002/91/CE dins de l’estratègia de millora i de l’eficiència energètica dels 
edificis, reducció d’emissions i l’ integració de les energies renovables. 
 
Aquest nova Directiva és en realitat un text refós de l’anterior, que manté la mateixa finalitat, millorant 
però en alguns aspectes i fixant uns objectius que caldrà assolir en un futur immediat de manera 
progressiva i que obligarà a canviar alguns aspectes de la normativa actual. 
  
 
Els aspectes més destacables de la nova normativa són: 
 

• S’estableix un marc general comú per la metodologia de càlcul de l’eficiència energètica d’edificis, 
de manera que s’unifiquin els mètodes emprats pels  Estats membres. 

• Es suprimeix el mínim de superfície de 1000m² per aplicar els requisits mínims en reforma o 
rehabilitació d’edificis, de manera que en la present Directiva quan es refereix a reforma 
d’edificis o fa de la següent manera: 

 
“Reformes importants”:Renovació d'un edifici quan: 
 
a) els costos totals de la renovació referents a l'envolupant de l'edifici o a les seves 
instal·lacions tècniques són superiors al 25 % del valor de l'edifici, exclòs el valor del 
terreny en el qual està construït. 
 
b) es renova més del 25 % de la superfície de l'envolupant de l'edifici. 
 
Els Estats membres podran triar entre l'aplicació de l'opció a) o b). 
 
Això obligarà a modificar l’àmbit d’aplicació del DB HE1 i el RD 47/2007. 

 

• Els Estats membres hauran de calcular els nivells d’eficiència del cost òptim i ajustar els requisits 
mínims a aquests nivells. Aquests càlculs es realitzaran tenint en compte la vida útil de l’edifici i 
com a conseqüència comportarà de ben segur la revisió dels valors mínims i màxims de 
transmitància tèrmica dels tancaments del DB HE1, entenent (això és una valoració personal), 
que els actuals valors donen gruixos d’aïllament en els tancaments que queden per sota els del 
cost òptim que recomana segons un estudi realitzat per CENER*, la lectura del qual es 
recomana. 

 
Taula 3.2.1 . Gruixos òptims d’aïllament. (Font : CENER) 

 
 
 

• Els Estats membres hauran de procurar mitjançant mesures de finançament estimular les 
inversions en eficiència energètica, incentivant la creació d’empreses ESCOs* (Energy Service 
Companies) 

• Es prendran mesures per garantir que els edificis amb superfície útil  superior de 500 m² que sigui 
freqüentat pel públic i del qual s’hagi expedit un certificat d’eficiència energètica  llueixi en lloc 
destacat i visible, en 2015 aquesta exigència passarà a edificis de 250 m². 

• Els governs hauran de d’impulsar l’aplicació de les millores en eficiència energètica associades a 
les certificacions dels edificis públics donant exemple. 

• Tots els edificis (residencials , oficines i serveis) que es construeixin a partir de 2020 seran edifici 
de consum d'energia gairebé nul*, aquest termini s’avança  a partir de 2018 en edificis 
públics. 

• La  nova Directiva fa un espacial esmena a la  necessitat d’augmentar el control sobre els 
requisits de la normativa en eficiència energètica per tal de millorar els resultats de la Directiva 
anterior. 
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4. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. CONCEPTE I PROCEDIMENTS. 

4.1. QUALIFICACIÓ  ENERGÈTICA. 
La qualificació d’eficiència energètica d’un edifici  és l’expressió de l’eficiència energètica d’un edifici 
que es determina d’acord amb una metodologia de càlcul i  s’expressa amb indicadors energètics 
mitjançant l’ etiqueta d’eficiència energètica, que va de la lletra A a la G segons sigui més o menys 
eficient. 

4.1.1. Metodologia de càlcul 
La metodologia de càlcul emprada dependrà en gran mesura de les característiques del nostre edifici , 
que determinaran si aquesta qualificació es pot realitzar segons una de les dues opcions existents i que 
es descriuen a continuació: 
 
Opció general: 
 

• Procediment de referència:CALENER VYP o CALENER GT. 

• Procediment alternatiu reconegut i validat. 
 

Opció simplificada : 
 

• Opció del Ministerio IDAE: procediment simplificat per a edificis d’habitatges que compleixen 
estrictament l’opció simplificada de l’HE1. 

• Altres organismes ja han presentat opcions de càlcul simplificades alternatives a la Comissió. 
• “Ce2 Simplificado viviendas”. 
• Certificación Energètica Simplificada” CES”. 
• Calificación Energètica Residencial Metodo abreviado” CERMA” 

 
 
Taula 4.2.1 . Esquema d’opcions per obtenció de qualificació energètica. (Font : ICAEN) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A banda dels requisits mínims exigits en la transmitància tèrmica *dels tancaments i contribució solar 
mínima en ACS que marquen els respectius documents bàsics del CTE cal comprovar que es 
compleixen els requisits mínims exigits pel Decret d’Ecoeficiència de Catalunya “ i les ordenances 
municipals quan sigui el cas. 
 

4.1.2. Opció general o simplificada ? 
Com a tècnics compromesos amb l’eficiència energètica hauríem de dir que la opció general és l’opció 
que caldria triar sempre, perquè amb el software emprat podem fer una simulació de la demanda 
energètica * i els consums del nostre edifici, fet que ens permet analitzar si cal millorar algun aspecte 
en el disseny del nostre edifici i poder així analitzar la viabilitat de les millores. En canvi l’opció 
simplificada és només una comprovació que el nostre edifici compleix amb uns paràmetres mínims , tot 
i que els nous documents reconeguts ja donen més informació, no deixen de ser simulacions que 
queden més pel costat de la seguretat. 
 
El que ens interessa analitzar en aquest apartat realment és quan normativament podem realitzar una 
opció o un altre. 
  
L’opció simplificada queda restringida única i exclusivament als edificis d’ús residencial i que 
compleixen estrictament l’opció simplificada de l’HE1. 

L’Opció Simplificada es pot aplicar en Obra nova i Rehabilitació, en ambdós casos sempre que: 

• S’utilitzin solucions constructives convencionals, i la superfície d’obertures en cada façana sigui ≤ 
al 60% de la superfície de la façana i la superfície de lluernaris* sigui ≤ al 5% de la superfície 
total de la coberta. 

• Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és 
inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les façanes de l’edifici. A més, la 
Transmitància mitjana d’aquesta façana (incloent-hi part massissa i obertures), ha de ser inferior 
a la Transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge d’obertures fos del 60%. 

En la resta de casos que no es compleixin aquests requisits s’ha de realitzar l’opció general. 

Ara bé,  ens podríem trobar que un edifici terciari * pel que fa a la justificació del DB HE-1 estigues 
dintre dels paràmetres que permetés la seva justificació amb l’opció simplificada, però no tindria sentit 
realitzar-la donat que comporta una càrrega de feina important i a l’hora de realitzar la certificació 
energètica igualment hauríem de recórrer a la definició geomètrica de l’edifici amb el programa 
CALENER que comparteix motor de càlcul i entorn amb LIDER si és VYP i permet exportar la 
geometria de LIDER si és GT, de manera que un cop realitzada la definició geomètrica al LIDER 
comprovar el compliment del DB HE-1 només seria qüestió de prémer un botó i treure l’informe que 
genera el programa. 

4.1.3. Opció simplificada 
Justificació DB HE1 
 
En l’opció simplificada la demanda energètica de l’edifici es limita de forma indirecta, verificant que els 
paràmetres característics de l’envolupant tèrmica* de l’edifici (Transmitància tèrmica i Factor solar 
modificat*) no superen els valors límit establerts per a cada zona climàtica. 

Caldrà verificar també les condensacions superficials i intersticials, les primeres  s’eviten fixant un valor 
mínim de Factor de temperatura de la superfície interior (fRsi) de cada tancament, les condensacions 
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intersticials es controlen comprovant que la pressió de vapor en la superfície de cada capa del 
tancament és inferior a la pressió de saturació.  

El factor de temperatura de la superfície interior (fRsi): és un valor adimensional que relaciona les 
temperatures de l’ambient exterior a l’hivern i la de disseny de l’ambient interior (establerta en 20 ºC), 
amb la de la superfície interior del tancament, de forma que es garanteixi que aquesta és superior a la 
de rosada i no es produiran condensacions.  

També caldrà comprovar la permeabilitat a l’aire* màxima de les fusteries s’estableix en funció de 
cada clima. 
 
La seva presentació es realitza mitjançant el model de fitxes justificatives que especifica el DB HE1. 
 
Obtenció de la qualificació energètica ( opcions simplificades)  
 
 Tal com  ja s’ha esmentat anteriorment la podem obtenir mitjançant quatre documents reconeguts: 
 

1. Procediment simplificat bàsic(Opció del Ministerio IDAE) 

Procediment simplificat per a edificis d’habitatges que compleixen estrictament l’opció simplificada de 
l’HE1. Va ser el primer document reconegut aplicable  només a habitatges i que permet obtenir les 
lletres  E i D a partir d’unes solucions tècniques en relació a la compacitat de l’edifici*, publicades en 
dotze taules (sis per habitatge unifamiliar i sis per blocs d’habitatges) que estan distribuïdes per zones 
climàtiques. Cal recordar que el fet que l’edifici en estudi compleixi amb els apartats HE1, HE2 HE3 i 
HE4 de la secció HE del Codi Tècnic de l'Edificació, garanteix la lletra E i si a més compleix amb alguna 
de les solucions de les taules pot obtenir la D. 

Taula 4.2.3.a . Fitxa d’obtenció de qualificació energètica. (Font : IDAE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. “Ce2 Simplificado viviendas”. 

Document reconegut en novembre de 2009, fou el primer document reconegut que no provenia de 
l’administració. Es basa en unes fulles de càlcul (Excel) que avarca totes les zones climàtiques 
peninsulars (queden excloses Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) i que permet obtenir les lletres  B, C i 
D. La Classe d'Eficiència Energètica obtinguda per l'edifici s'expressa en funció de l'Indicador 
d'Eficiència Energètica Global IEEG. El procediment que se segueix per obtenir l'Indicador d'Eficiència 
Energètica Global es representa mitjançant el següent esquema: 

Figura 4.2.3.a . Esquema d’obtenció de qualificació energètica. (Font : ICAEN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Certificación Energètica Simplificada” CES”. 

El 14 d'abril de 2009 es va presentar com a proposta de document reconegut de certificació d'eficiència 
energètica dels edificis el programa informàtic Certificació Energètica Simplificada – CES. A causa de 
la naturalesa del procediment, s'han realitzat una bateria d'assajos comparatius entre els resultats 
obtinguts mitjançant l'aplicació del procediment de referència CALENER VYP i el procediment CES. 
Aquest és un programa  informàtic desenvolupat per MYABI que obté de la qualificació del edifici 
objecte de manera immediata un cop introduïdes les dades del nostre edifici a través de diferents 
pantalles, aquest compara les dades introduïdes amb les que conté en la base de dades, obtingudes 
de la bateria d’assajos abans esmentada i discriminant la tipologia d’edifici i la zona climàtica. Aquest 
mètode permet obtenir les mateixes qualificacions que en el Calener VYP. 

Figura 4.2.3.b . Pantalla d’introducció de dades del programa CES. (Font : Programa CES) 
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4. Calificación Energètica Residencial Metodo abreviado” CERMA” 

Document reconegut en maig de 2011, CERMA és aplicació que permet l'obtenció de la qualificació de 
l'eficiència energètica en edificis d'habitatges de nova construcció per a tot el territori espanyol, oferint 
un estudi detallat per millorar la qualificació obtinguda. Aquesta eina ha estat desenvolupada per 
l'Institut Valencià de l'Edificació (*IVE) i l'Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració 
(*ATECYR), amb la col·laboració tècnica del grup *FREDSOL del departament de Termodinàmica 
Aplicada de la Universitat Politècnica de València, i promoguda per la Conselleria de Medi ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana. 
 
El mètode d’obtenció de qualificació és molt similar al explicat anteriorment 

 
Figura 4.2.3.b . Pantalla d’introducció de dades del programa CERMA. (Font : Programa CERMA) 

 

 

4.1.4. Opció general 
La metodologia de càlcul emprada en la opció general es pot realitzar amb els programes LIDER i 
CALENER i el seu àmbit d’aplicació abasta els edificis d’habitatges i els terciaris. 
 
Justificació DB HE1 (Programa LIDER) 
 
El programa informàtic LIDER és basa en un mètode auto referent, mentre que a l’opció simplificada 
explicàvem que la limitació de la demanda energètica es realitza d’una manera indirecte ( limitant els 
valors mitjos dels tancaments) en el LIDER la limitació de la demanda energètica la comprova el 
programa calculant-la, i la compara amb la del edifici de referència, tenint d’estar la del nostre edifici 
(edifici objecte a partir d’ara) per sota de la del edifici de referència. 
 
D’aquí que es digui mètode auto referent, doncs compara la demanda del edifici objecte, que no és cap 
altre que el que tenim en projecte, amb la del edifici de referència, que consisteix en un edifici igual que 
el nostre en quan a geometria, orientació,emplaçament i perfils d’ús, amb la diferència de que els 
tancaments que té compleixen just amb el que mana el DB HE1 per a cada zona climàtica. 
 
Per tant el nostre edifici s’està comparant amb ell mateix però amb uns tancaments més dolents, o 
almenys així ha de ser, si no l’edifici projectat no complirà amb la limitació de demanda energètica 
imposada pel DB HE1. 
 

LIDER vol dir “LImitación de la DEmanda eneRgetica” és un programa gratuït i es pot baixar des de la 
pàgina web http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0002.html. 
 
En l’exemple d’aplicació s’explicarà amb detall el seu funcionament. 
 
Obtenció de la qualificació energètica ( CALENER)  
 
Un cop obtingut l’acompliment del DB HE1 mitjançant LIDER, quedarà realitzar l’obtenció de la 
qualificació energètica amb els programes CALENER. 
 
CALENER vol dir “CALificación ENERgetica” són dos un programes gratuït i es pot baixar des de la 
pàgina web:  
http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/ProgramaCalener/P
aginas/DocumentosReconocidos.aspx. 
 
En edificis terciaris segons siguin les seves instal·lacions es podrà utilitzar el CALENER VYP o el GT, 
aquest últim programa queda restringit única i exclusivament a edificis terciaris. 
 
En cas d’emprar el CALENER VyP no ens cal abandonar el programa amb el que em generat el 
LIDER, doncs comparteixen entorn i motor de càlcul amb el LIDER, només ens cal prémer un botó per 
cridar el CALENER i se’ns obrirà una pestanya que ens permetrà introduir les dades de les 
instal·lacions del nostre edifici. En cas que les instal·lacions que tingui el nostre edifici no ens permeti 
l’obtenció de la qualificació energètica amb el CALENER VyP, llavors haurem de recórrer al GT. 
 
Val  a dir que sempre que es pugui es millor utilitzar el VYP degut a que es més simple d’utilitzar, a més 
el GT presenta alguns inconvenients en el càlcul de la demanda energètica (veure apartat 7.2)i no 
contempla els ponts tèrmics, fet si més no una mica inaudit si tenim en compte que per tal que IDAE 
accepti un programa com a document reconegut, aquest a de incloure el càlcul dels ponts tèrmics 
segons publicació de l’IDAE “ Condiciones de aceptación de Procedimientos alternativos a LIDER y 
CALENER” en el seu punt 4.5.3. 
 
La limitació doncs del ús del VyP o el GT queda única i exclusivament limitat per la complexitat de les 
instal·lacions del nostre edifici i no per la seva grandària tal i com es deixa entreveure en algunes 
publicacions, que associen l’ús del VyP al residencial i petit terciari i GT al gran terciari. 
  
Com a exemple podríem citar un  edifici entre mitgeres de PB+2PP de 200m² de Superfície útil, 
destinat a dependències municipals que es podia fer la justificació del DB HE1 per l’opció simplificada, 
però al ser edifici terciari l’obtenció de la qualificació energètica de projecte s’ha d’efectuar per l’opció 
general, fet que implica que es faci tot directament amb el LIDER.  
Pel que respecte a les instal·lacions tenim la planta baixa calefactada amb terra radiant i els despatxos 
i sales de reunions amb fan-coils on el fluid caloportador és aigua, tot alimentat amb una Bomba de 
calor  dos tubs.  
Aquest tipus d’instal·lació no es pot simular amb el CALENER VyP, donat que aquest programa no 
contempla aquest tipus de fan-coils, en canvi si es pot simular al GT amb l’opció “Ventiloconvectores”. 
 
Observem doncs que en aquest cas no mana la grandària de l’edifici, si no el tipus de instal·lacions de 
climatització que  té. 
 
Un altre cas al contrari del citat, podria ser un edifici destinat a Institut escola de 6000 m² de superfície 
construïda en el que s’instal·la només equips de calefacció ( donat que en el període estival està 
inactiu) a base d’emissors d’alumini alimentats per una caldera de gas natural, la ventilació es realitza 
amb un equip de tractament d’aire UTA, que per escalfar l’aire que impulsa  a les aules es connecta un 
circuit hidràulic provinent de la caldera, pel que tot el consum de l’edifici per satisfer la demanda 
energètica es realitza mitjançant la caldera de gas natural.  
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El modelatge d’aquesta instal·lació es pot realitzar d’una manera ràpida, senzilla i fiable amb el 
CALENER VyP , donat que el consum de la climatitzadora es pot realitzar com un radiador més o 
repercutint aquest consum com apart proporcional del consum de la ventilació als radiadors de les 
aules. 
 
Un cop més podem observar que no és la grandària del edifici la que determina quin CALENER 
escollir, si no que ho determina la complexitat de les seves instal·lacions. 
  
Per tenir una idea de quan podem utilitzar el VyP o el GT descriurem breument les instal·lacions que 
contempla el CALENER VyP entenent que les que no puguem simular en aquest programa ho haurem 
de fer en el GT. 
 
Els tipus de sistemes previstos pel CALENER VyP es poden consultar en el seu manual en l’apartat 
“Tipos de Sistemas” . 
 

4.1.5. Etiqueta i escales de qualificació 
El Reial decret 47/2007, estableix que el certificat d'eficiència energètica  contindrà, entre altres 
qüestions, la qualificació energètica de l'edifici expressada a través d'una etiqueta energètica. 
Mitjançant aquesta etiqueta, els edificis es classificaran energèticament dins d'una escala de set 
lletres,que va des de la lletra A (edifici més eficient) a la lletra G (edifici menys eficient). 

Per al disseny de l'etiqueta energètica al nostre país s'ha realitzat un estudi específic en el qual s'han 
tingut en consideració les escales que en l'actualitat se sospesen en altres països i en particular la 
proposta que figura en el document del CEN prEN 15217 “Energy performance of buildings - Methods 
for expressing energy performanceand for energy certification of buildings”(versió desembre 2005). 

L'indicador energètic principal està expressat en : 

• Emissions anuals de CO2, expressades en kg per m2 de superfície útil de l'edifici. 
• Energia primària anual, en kWh per m2 de superfície útil de l'edifici. 

 
Figura 4.2.5 . Exemple d’etiqueta. (Font :RD47/2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa a les escales de qualificació segons l’Annex II del Reial decret 47/2007, s’estableixen segons 
sigui l’edifici d’ús residencial o terciari, emprant en cada cas uns indicadors de qualificació descrits en el 
mateix annex i que s’indiquen a continuació: 
 
C1: Indicador de qualificació energètica per edificis de nova construcció destinats a ús residencial. 
 
 
 
 
 
 
C2: Indicador de qualificació energètica per edificis existents destinats a ús residencial. 
 
 
 
 
 
 
C: Indicador de qualificació energètica per edificis destinats a altres usos (terciari). 
 
 
 
 
D’on: 
 

• Io: són les emissions de CO2 de l'edifici objecte calculades d'acord amb la metodologia descrita 
en l'annex I i limitades als serveis de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. 

• Ir-: correspon al valor mitjà d'emissions de CO2 dels serveis de calefacció, refrigeració i aigua 
calenta sanitària dels edificis nous d'habitatges que compleixen estrictament amb els apartats 
HE1, HE2, HE3 i HE4 de la secció HE del Codi Tècnic de l'Edificació. 

• R: és el ràtio entre el valor d'Ir i el valor d'emissions de CO2 dels serveis de calefacció, 
refrigeració i aigua calenta sanitària, corresponent al percentil del 10 % dels edificis nous 
d'habitatges que compleixen estrictament amb els apartats HE1, HE2 HE3 i HE4 de la secció 
HE del Codi Tècnic de l'Edificació. 

• Is : correspon al valor mitjà de les emissions de CO2 dels serveis de calefacció, refrigeració i 
aigua calenta sanitària, per al parc existent d'edificis d'habitatges l'any 2006.  

• R’: és el ràtio entre el valor Is i el valor d'emissions de CO2 dels serveis de calefacció, refrigeració 
i aigua calenta sanitària, corresponent al percentil del10% del parc existent d'edificis 
d'habitatges l'any 2006. 

 
Els valors d'Ir, R, Is i R’ corresponents a les diferents capitals de província s'inclouran en el document 
reconegut.” Escala de calificación energética para edificios de nueva construcción” publicat per IDAE. 
 
En el mateix document es descriurà el procediment per obtenir-los en localitats que no siguin capitals 
de província. Aquests valors seran independents del procediment utilitzat per avaluar les emissions 
de CO2. 
 
Per a edificis terciaris no existeix un escenari de comparació pròpiament dit. L'únic 
edifici similar a l'efecte de comparació és el denominat edifici de referència. L'índex de qualificació 
energètica (C) per a cada indicador energètic és directament l'índex d'eficiència energètica, és a dir, la 
relació entre el valor de l'indicador estimat per a l'edifici objecte i el valor de l'indicador corresponent a 
l'edifici de referència: 
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Taula 4.2.5 . taules d’escales de qualificació energètica. (Font : RD47/2007) 

 
Les escales obtingudes en edificis d’ús residencial i segons la Taula I, són el resultat de plantejar un 
indicador d’eficiència (que es vol comparar),  l’escenari de comparació ( amb quins edificis es compara 
l’edifici en estudi) i per últim,els límits de les lletres representatives de l’eficiència energètica de l’edifici 
en relació amb l’indicador escollit, de manera que els indicadors no representen cap percentatge de 
reducció de CO2 respecte cap edifici concret, si no que són una escala que representativa que fixa 
l’índex d’eficiència del nostre edifici. 
 
De les escales obtingudes en la Taula II, al no sorgir d’un marc comparatiu d’un parc d’habitatges 
representatiu, si no que surt directament d’una relació tal com s’especifica en l’apartat anterior, se’n pot 
fer una lectura directa, de manera que un edifici que assoleixi una qualificació “A” tindrà unes emissions 
de CO2 inferiors al 60% que l’edifici de referència. 

4.2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. 
La certificació energètica és el procediment a partir del qual obtindrem el certificat d’eficiència 
energètica del nostre edifici i que queda englobat en la verificació de l’acompliment del Document Bàsic 
HE1 i en la posterior obtenció de la qualificació d’eficiència energètica segons els mètodes explicats 
anteriorment. 
 
La certificació d’eficiència energètica del projecte és un procediment administratiu que verifica la 
conformitat de la qualificació energètica que ha obtingut el projecte i que conclou quan s’expedeix el 
Certificat d’eficiència energètica del projecte. 
 
A Catalunya l’organisme competent encarregat de la inscripció i registre de certificacions i en definitiva 
qui CERTIFICA,  és  l’ICAEN (Institut Català d’Energia). 
 
El procediment de certificació energètica del projecte es fa simultàniament quan s’inscriu al Registre de 
certificats de projecte, atès que el programari que crea el Certificat d’eficiència energètica del projecte 
és el mateix que atorga el número d’inscripció al Registre. 
 
Aquest registre es realitza telemàticament i mitjançant un aplicatiu anomenat “Gen-t” que es pot 
descarregar des de la pàgina web de l’ICAEN a l’adreça electrònica:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=
211bd30761a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=211bd30761a24210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
El programari Gen-t serveix per a accedir tant al programa per a realitzar la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis (RCEE), com per accedir al formulari de sol·licitud de les subvencions d'estalvi i 
eficiència energètica i d'energies renovables. Des del Gen-t s’accedeix al programa de certificats que 
genera tant els certificats d’estalvi i eficiència energètica de projecte i de l’edifici acabat, com el full 
d’inscripció en el registre. 
 

El full d’inscripció en el registre ha d’estar signat pel promotor. Un cop validat el certificat, imprès, signat 
pel promotor i pel tècnic competent, i visat, cal presentar-lo a l’Institut Català d’Energia amb la 
documentació annexa que es demana al propi certificat i que esmentem a continuació. 
 

1. En el cas d’haver utilitzat l’opció general de qualificació: 
 

a. Compliment del HE1 del CTE de la opció simplificada fase de projecte executiu o el fitxer de resultats 
en format pdf facilitat pel programa LIDER, imprès. 
b. En el cas d’haver utilitzat el programa de referència CALENER, el fitxer de resultats en format pdf 
facilitat pel programa, imprès. 
c. En el cas d’haver utilitzat un programa alternatiu, el fitxer de resultats facilitat pel programa en 
qüestió,imprès. 
d. Compliment del Decret d’Ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 
 

2. En el cas d’haver emprat l’opció simplificada de qualificació: 
 

a. Fitxa de compliment del HE1 del CTE de la opció simplificada en fase de projecte executiu, imprès. 
b. En el cas d’haver utilitzat l’opció simplificada Ministerio – IDAE, les taules de resultat emprades, 
imprès. 
c. En cas d’Altres. Especificar. 
d. Compliment del Decret d’Ecoeficiència del projecte executiu, imprès. 
 

4.3. CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
Tal com s’explica a l’apartat de definicions és la documentació subscrita pel projectista com a resultat 
del procés de certificació que inclou la qualificació d’eficiència energètica de projecte senyalada amb 
l’escala d’eficiència energètica. 
 
S’estableixen dos tipus de certificats d’eficiència energètica: 
 
Certificat d’eficiència energètica del projecte: 

• S’incorpora al projecte executiu de l’edifici. 
• El subscriu el projectista de l’edifici o del projecte parcial de les instal·lacions tèrmiques. 

 
Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: 

• S’incorpora al Llibre de l’Edifici. 
• El subscriu la Direcció Facultativa d’Obra 

 
El seu contingut serà com a mínim: 
 

• Identificació de ‘ edifici. 
• Indicació de la normativa energètica que li és d’aplicació en el moment de la seva construcció. 
• Indicació de l’opció escollida, general o simplificada i en el seu cas programa informàtic de 

Referència o Alternatiu  utilitzat para obtenir la qualificació d’eficiència energètica 
• Descripció  de las característiques energètiques de l’edifici, envolupant  tèrmica, instal·lacions, 

condicions normals de funcionament i ocupació i  dades emprades per l’obtenció de la 
qualificació energètica de l’edifici. 

• Qualificació d’eficiència energètica expressada amb indicadors energètics mitjançant l’ etiqueta 
d’eficiència energètica. 

• Descripció de las proves, comprovacions i inspeccions realitzades durant l’execució de l’edifici. 
En el cas de l’edifici acabat 

La obtenció del Certificat d’eficiència energètica atorgarà el dret d’utilització, durant el període de 
validesa de la mateixa, de l’etiqueta d’eficiència energètica que serà de 10 anys com a màxim. 
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L’etiqueta ha de ser inclosa en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de 
l’edifici. Es prohibeix l’exhibició d’etiquetes, marques, símbols o inscripcions que es refereixin a la 
certificació d’eficiència energètica d’un edifici que no compleixin els requisits previstos al RD 47/2007 i 
que puguin induir a error o confusió. El propietari de l'edifici és responsable de la renovació o 
actualització del certificat d'eficiència energètica. També  podrà procedir voluntàriament a la seva 
actualització, quan consideri que existeixen variacions en aspectes de l'edifici que puguin modificar el 
certificat d'eficiència energètica. 

4.4. ESQUEMA DEL PROCÉS DE REALITZACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 
 

Esquema 4.4 Esquema de  realització de la certificació energètica de projecte. (Font :ICAEN) 
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EXEMPLE D’APLICACIÓ.  
 
Abans de començar amb l’exemple d’aplicació estaria bé tenir clara la perspectiva des de la qual s’ha 
realitzat la certificació energètica de projecte, objecte d’aquest PFG. 
 
El Tècnic que es dediqui a realitzar certificacions energètiques d’edificis es pot trobar en tres 
casuístiques diferents, a partir de les quals l’estratègia a l’hora de realitzar una planificació dels treballs 
a realitzar seran diferents per a cada cas. 
 
Cas 1. 
El Tècnic estigui treballant en un despatx d’Arquitectura i estigui participant en la redacció del projecte 
executiu. Si en el seu despatx només es dediquen a desenvolupar la part d’obra civil i col·laboren amb 
un despatx d’Enginyeria que els hi realitza la redacció del projecte executiu de instal·lacions, caldrà 
estudiar abans de començar la definició geomètrica de l’edifici, familiaritzar-se amb les instal·lacions de 
l’edifici  i demanar, abans de començar, totes les dades que ens caldrà per fer el LIDER i CALENER a 
l’Enginyeria col·laboradora. 
 
Cal tenir present que en la redacció de projectes executius d’edificis terciaris com és el cas que ens 
ocupa, el més habitual és que un despatx d’Arquitectura es faci càrrec de la gestió total del projecte, 
entregant parts del seu projecte a diferents Tècnics especialitzats en àmbits concrets de l’edificació, 
com poden ser enginyers industrials que s’ocupen de la part de les instal·lacions, estructuristes, i 
Enginyers d’Edificació que poden fer-se càrrec de la seguretat i salut, pressupost, control de qualitat i 
perquè no de la certificació energètica. 
 
Cas 2. 
A l’inrevés que el cas anterior, que  el Tècnic estigui treballant en un despatx d’Enginyeria i estigui 
participant en la redacció del projecte executiu de les instal·lacions. En aquest cas el que caldrà 
estudiar abans de començar la definició geomètrica de l’edifici amb el LIDER i CALENER , és 
l’envolupant tèrmica de l’edifici i la seva definició volumètrica, demanant al despatx d’Arquitectura tota  
la informació necessària per tal de familiaritzar-nos amb l’edifici. 
 
Cas 3. 
El Tècnic assumeix l’encàrrec de realitzar la certificació energètica de projecte ( o edifici acabat) i no 
està familiaritzat ni amb l’envolupant tèrmica ni amb les instal3lacions, en aquest cas, el més 
desfavorable dels tres, caldrà un anàlisi de la totalitat de les solucions adoptades abans de començar la 
la definició geomètrica de l’edifici amb el LIDER i CALENER , el nivell i quantitat d’informació a 
demanar haurà de ser major. 
 
El  meu cas queda emmarcat en un 70% de les ocasions en el cas 2, però en l’Enginyeria on treballo 
també accepten encàrrecs per realitzar la certificació energètica de projecte exclusivament. Val a dir 
que la certificació energètica de projecte que anem a explicar s’ha realitzat des de l’Enginyeria on 
treballo, on a més també s’ha redactat el projecte executiu de les instal·lacions. 
 
Totes les certificacions energètiques que he realitzat les he fet des de la mateixa enginyeria (veure 
currículum Document 3. Annex 8). 
 
Normalment en les certificacions energètiques que realitzo també participo en la redacció del projecte 
d’activitats i de l’executiu de les instal·lacions, això dona un cert avantatge a l’hora de realitzar-la, donat 
que ja s’està molt familiaritzat en el projecte i això permet definir  l’edifici en el LIDER d’una manera àgil 
i eficaç.  
 

La certificació energètica és de les últimes tasques a realitzar, donat que es requereix tenir totes les 
dades de les instal·lacions tèrmiques, d’ACS i enllumenat ben definides, així com l’envolupant de 
l’edifici. 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

5.1. EMPLAÇAMENT 
L’edifici de nova construcció Casa d ’acollida d’adolescents multi funcional Aiguablava estarà situat al 
C/ Aiguablava 55-59, 08042, districte de Nou Barris, localitat de Barcelona, comarca del Barcelonès  a 
la província de Barcelona 

5.2. ANTECEDENTS 
El nou equipament destinat a Casa d’ acollida d’adolescents multi funcional es situa a una parcel·la de 
2.920,87m² qualificada de 7b, ús sanitari–assistencial i cultural-religiós, a la confluència dels carrers 
Aiguablava, Maria Zambrano i Portlligat, actualment desocupada. 
 
Planejament vigent: Pla especial urbanístic i de millora urbana de l’Illa delimitada pels carrers 
d’Aiguablava, Maria Zambrano i Passeig del Bosc de Roquetes. Aprovat definitivament pel plenari del 
Consell Municipal de Barcelona, en la sessió celebrada el 24 de juliol de 2009, i publicat en el BOP 
Barcelona número 210 del 02/09/2009. 
  
El present projecte de Casa d’acollida d’adolescents multifuncional, executa el PE i MU, ajustant-se als 
seus paràmetres reguladors. 
 
L’edifici té un sostre construït de 3.452,65 m2, ( 2.845,51 m² sobre rasant i 607,14 m2 sota rasant). En 
PE i MU, sostre màxim edificable equipament 7b, 3.500 m² 
 
L’edifici s’inscriu dins dels gàlibs màxims de la planta i el volum que estableix l’ordenació de la 
volumetria específica de configuració flexible, que regula el PE i MU com ordenació de l’edificació. 
 
L’activitat és compatible i hi està permès l’ús al que es destina l’edifici. L’edificació i els espais de 
l’entorn seran convenientment resolts i no s’ultrapassaran els índex màxims d’edificabilitat.  

5.3. DESCRIPCIÓ 
La parcel·la, en correspondència amb el límit establert en el planejament, té una forma trapezoïdal i 
una superfície de 2.920,87 m². Limita: al nord-oest amb el C. Portlligat al llarg de 52,74 m; al sud-est 
amb el C. Aiguablava al llarg de 43,69 m; al sud-oest amb el C. Maria Zambrano al llarg de dos trams, 
un de 33,18 m i l’altre de 31.96 m; al nord-est amb la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, al llarg de 
64,05 m. 
 
El C. Portligat i el C. Aiguablava són sensiblement paral·lels i sensiblement ortogonals amb el límit de la 
parcel·la de la Comissaria. El C. Maria Zambrano, que només discorre entre els carrers Aiguablava i 
Portlligat presenta un traçat fraccionat. 
 
El solar presenta un acusat pendent. En el límit amb la Comissaria té un desnivell de 12,39 m entre el 
C.Portlligat i el C.Aiguablava. En el límit amb el C.Maria Zambrano el desnivell entre els carrers 
Portlligat i Aiguablava és de 8,66m. El pendent mitjà és del 17%. Al solar hi ha una densa plantació de 
pins. 
 
Juntament a la forma del solar i al perfil del terreny natural, són les dues escomeses que travessen el 
solar, les que condicionaran la posició i la forma dels edificis.  
A partir de les afectacions i la forma del solar es defineixen dos sectors.  
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Un recolzat al C. Portlligat de forma trapezoïdal, pròxima a un triangle i amb una superfície de 1.479,26 
m2. L’altre recolzat en el C. Aiguablava i en el C. Maria Zambrano de una forma trapezoïdal, 
manifestament allargada, i amb una superfície de 460,06 m², i un tercer triangle recolzat a la propietat 
dels mossos de només 101,33 m.² 
  
A l’edifici emergent on hi ha la part de programa pròpiament residencial, s’hi anteposa un edifici baix en 
forma de L. Un porxo articula els dos pavellons que componen aquest edifici.  
 
Un de una planta contigu al vestíbul i disposat en paral·lel a l’edifici residencial, acull el programa 
assistencial. L’altre, ortogonal, seguint el traçat del carrer Maria Zambrano, acull el programa de 
recursos d’educació. Aquest pavelló docent, configura la cantonada amb el carrer Aiguablava, per mitjà 
de un sòcol i un cos suspès de doble alçada. 
 
El conjunt està format per dos edificis,. els anomenats edifici A i edifici B. 
 
L’edifici A (residencial), consta de dos cossos diferenciats amb els següents nivells:  
 

• El costat nord (c/ Por Lligat), Planta Baixa + 5 inclosa la planta d’instal·lacions. 
• El costat sud (entrada), Planta Baixa + 4 Plantes Pis, inclosa la planta de pati de jocs. 

 
L’edifici B (educatiu), també consta de dos cossos diferenciats amb els següents nivells:  
 

• El costat nord (entrada), Planta Baixa. 
• El costat oest i sud (c/. Mª. Zambrano i c/. Aiguablava), Planta Soterrani, Planta Baixa i una 

Planta Pis. 
 
Totes les plantes es destinen a usos relacionats amb els serveis, residencials  o educatius, 
proporcionats pel centre d’ acollida. 
 
Per més informació veure plànols a DOCUMENT 2. Documentació gràfica. 

6.  JUSTIFICACIÓ DEL DB HE1.PROGRAMA LIDER 

6.1. OBJECTIU 
L’objectiu d’aquest apartat és descriure el procés de la realització de la justificació de l’acompliment del 
DB HE1 del projecte anteriorment descrit amb el programa LIDER. 

6.2. DEFINICIONS UTILITZADES PEL PROGRAMA 
Abans de començar a explicar com realitzar la justificació de l’acompliment del DB HE1 amb el 
programa LIDER cal que repassem una sèrie de definicions que utilitza el programa  
 

• Planta. És l'espai ocupat per l'edifici en cada nivell. 
• Espai. Qualsevol tros de planta que tingui característiques idèntiques a nivell energètic o 

funcional. En un habitatge podem considerar tota la planta com un sol espai, en unifamiliars 
s’han de fer tants espais com zones tèrmiques hi hagi ( una zona tèrmica és un espai calefactat 
per un equip, sol coincidir amb les estances de l’edifici),  i en edificis terciaris podem realitzar 
agrupacions d’espais contigus amb idèntiques característiques ( no cal fer tanta espais com 
estances hi hagin) 

• Tancament Standard. És un tancament que intercanvia calor amb qualsevol de les zones que té 
al voltant. 

• Tancament adiabàtic. Tancament que no intercanvia calor amb les zones adjacents.  
• Tancament mitgera. Tancament adiabàtic al que se sotmet a condicions de verificació en relació 

als requisits mínims imposats per la taula 2.1 del DB HE1. Aquests tancaments no els verifica el 
LIDER en habitatges en parets que donen en zones comuns i cal fer-ho manualment. 

6.3. DADES INICIALS 
Un cop iniciat el programa LIDER, el primer que hem de fer és iniciar un projecte nou i automàticament 
el programa ens torna a una pantalla anomenada “Descripción”  des de la qual entrem les dades 
generals dels nostre projecte. 

Figura 6.3  Pestanya “Descripción”. (Font :LIDER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la pantalla “Descripción”  i trobem els següents  apartats : 
 

6.3.1. “Zonificación Climàtica”. 
En aquest apartat haurem d’introduir les dades referents a la zona climàtica on es troba el nostre edifici, 
en els nostre cas C2, si és capital de província el programa ens deixa seleccionar-la i ja no haurem 
d’entrar cap més dada, ara bé si no és capital de província el programa ens demanarà a més l’altitud on 
es troba l’edifici,(la latitud no ens la demanarà en cap cas) 

6.3.2. “Orientación del edificio” 
La següent dada a introduir és l'orientació de l'edifici respecte 
del nord. Identificats els eixos X i Y de l'edifici, es defineix 
l'orientació com l'angle que forma el nord amb l'eix Y positiu, 
mesurat des del nord, i sent positiu en el sentit de les agulles 
del rellotge. 
 
En el plànol de treball s'indica l'adreça del nord mitjançant una 
fletxa orientada, podem veure que l’angle introduït en el nostre 
edifici 313º el deixa totalment ortogonal, de manera que ens 
facilita la definició geomètrica del mateix. 

6.3.3. “Tipo de edificio” 
Ens deixa triar entre tres opcions, segons sigui l’ús del nostre edifici, una de les quals és terciari i les 
altres dues residencials, distingint entre unifamiliar o en bloc. 
Triarem terciari, el que fa que en el següent apartat se’ns obri un ventall de possibilitats alhora de 
definir el tipus d’ús del nostre edifici. 
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6.3.4. “Clase por defecto de los espacios habitables” 
En primer lloc ens demana el tipus del nostre edifici,al haver triat terciari se’ns obre un ventall de 
possibilitats per definir l’horari i la intensitat d’ús. Cal remarcar que si el nostre edifici fos residencial 
aquesta pestanya no ens deixaria triar cap mena d’horari essent el que contempla el programa per 
defecte el que queda fixat. 
 
Dels horaris que deixa triar escollim el que s’adapta millor al ús del nostre edifici, com que l’ús majoritari 
serà assimilable al docent triem “Intensitat-mitja-8 hores”. Aquest horari serà el adoptaran per defecte 
tots els espais que creem al realitzar la definició geomètrica de l’edifici, però un cop realitzats aquests 
es pot triar i modificar l’horari en funció del espai que estem considerant, per això es recomana 
configurar l’horari en funció del més utilitzat en els espais de l’edifici. 

 
Taula 6.3.4.a. Perfils horaris ús terciari”. (Font :LIDER) 

 
Guanys  per ocupació i equips 

Intensitat  Ocup. Sensible    Ocup.Latent   Equips 
Baixa  2 W/m2    1,26 W/m2    1,5 W/m2  
Mitjana  6 W/m2    3,79 W/m2    4,5 W/m2  
Alta  10 W/m2    6,31 W/m2    7,5 W/m2  

 
Els perfils d’ocupació atenen als següents criteris: 
 
8 hores: ocupació de 7 a 14 h 
12 hores: ocupació de 7 a 14 h i de 17 a 20h 
16 hores: ocupació de 7 a 22h 
24 hores: tot el dia 
 
 
En aquest apartat també cal definir les condicions higromètriques que volem que adoptin els espais per 
defecte classificats segons l’apartat 3.2.1 del DB HE1, al igual que s’ha comentat anteriorment aquesta 
característica es podrà editar individualment per a cada espai. 
 
La classificació que contempla el DB HE1 és la següent: 

• Higrometria 3:Edificis residencials amb un 55% d'humitat relativa interior. 
• Higrometria 4 : Cuines industrials, restaurants, etc. Amb un 62% d'humitat relativa interior. 
• Higrometria 5 : Bugaderies, piscines, etc. amb un 70% d'humitat relativa interior. 

 
Els locals no habitables es defineixen quant a la seva estanquitat en funció de les renovacions d'aire 
per hora. 

Taula 6.3.4.b. “Taula E.8 del DB HE1”. (Font :DB HE1) 
 

Ventilació Nivell 
estanquitat 

Taxa de 
renovació 

Descripció 

Nul·la 1 0 Ni portes, ni finestres ,ni obertures de ventilació 
baixa 2 0,5 Tot ben segellat i sense obertures de ventilació 
Mitja 3 1 Tot ben segellat i petites obertures de ventilació 

Alta 4 5 
Poc estanc a causa de juntes obertes amb presencia 
d'obertures de ventilació permanents 

Molt Alta 5 10 

Poc estanc a causa de nombroses juntes obertes amb 
presencia d'obertures de ventilació permanents grans 
o nombroses 

 
• Adoptarem doncs com a classe més freqüent higrometria 3. ajustant posteriorment en la pestanya 

de cada espai aquells que tinguin una classe diferent. 
• En el projecte que ens ocupa només tenim els vestidors, cuina i la bugaderia que assimilem a 

classe 4 i 5 respectivament. 
• La cambra sanitària que hi ha sota la planta 0 en l’edifici A es considera espai no habitable amb 

nivell d’estanqueïtat 3. 
 
També caldrà definir el nombre de renovacions per hora més utilitzat en el nostre edifici. 
 

• En cas de ser residencial segons DB HS3. 
• En el nostre cas segons el RITE a la seva “ IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l’aire interior”. 

 
Per tant el RITE  estipula  que l’edifici tindrà un sistema de ventilació que garanteixi l’aportació del 
suficient aire exterior que eviti en els diferents locals que es realitzi una activitat humana, la formació 
d’elevades concentracions de contaminants d’acord amb el que estableix l’apartat  de la “IT 1.1..4.2.2. 
Categories de l’aire en funció de l’ús de l’edifici”.  
 
Aquest apartat, disposa de quatre categories de la qualitat del aire segons l’ús de l’edifici o local, i els 
anomena IDA, van de major a menor qualitat i numerats de 1 a 4 respectivament. 
 
En el nostre cas triarem la categoria IDA 2  on que queden totes les  diversitats d’usos reflectits, tals 
com , administratiu, docent i residencial públic,  
 
IDA 2 (aire de bona qualitat) que compren, oficines residències ( locals comuns d’hotels i similars, 
residències d’avis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d’ensenyament i 
assimilables i piscines.  
 
El RITE estableix també en l’apartat “IT 1.1..4.2.3. Cabal mínim de l’aire exterior de ventilació”, els 
mètodes de càlcul que es poden adoptar. 
 
En el nostre edifici el càlcul adoptat és el “A. Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona”. 
 
Es tracta de garantir els cabals mínims de la taula següent: 

 
Taula 6.3.4.c” Cabals d’aire exterior”. (Font :RITE) 

 

 
 
Anem a realitzar un exemple de càlcul amb l’espai P02_E13 Despatx educadors, situat en planta 0. 
 
En primer lloc per tal de saber les renovacions per hora d’un local ens cal tenir les següents dades: 

• Ocupació(1) 
• Categoria IDA(2) 
• Volum del local 

 

Horaris LIDER 
   Intensitat Hores 

Ús Terciari 
Baixa 8 12 16 24
Mitjana 8 12 16 24
Alta 8 12 16 24
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(1) La ocupació si sabem exactament l’ús del local i la seva 
ocupació el podem aplicar directament, si no podem fer 
servir en cas d’edifici docent els ràtios establerts pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i en altres casos els previstos en el DB SI Secció 3. 

(2) La categoria IDA ja hem vist d’on treure-la. 
 
Per tant sabent que el local que volem calcular té 89 m³. 
Una ocupació segons  DB SI de  5 persones  ( apliquem ús docent 
al ser un despatx vinculat a aquest ús i ens dona un ràtio de 
5m²/persona, el local té 29,73 m²). 
 
Per tant al mantenir un cabal d’aire exterior de 12,5 l/s ( recordem 1 
l/s=3,6 m³/h) les renovacions per hora del local  queden de la 
següent manera: 
 
Ren/h=( nº persones *12,5 l/s*3,6) / Volum local  
 
Ren/h= (5*12,5*3,6) / 89                                                 2,5 renovacions per hora  
 
El valor entrat per defecte, per ser el que més cop és dona serà 1 ren/h 
 

6.3.5. “Datos del proyecto” 
Entrem aquí les dades del nostre projecte: 

 
El peticionari és: 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
Departament d’Acció Social i Ciutadania  
S-0811001G 
Plaça Pau Vila, 1 
08039 Barcelona  
Tel: 93.483.10.00 

 
Representant per: 
 

Sr. Jordi Rustullet Tallada 
Plaça Pau Vila, 1 
08039 Barcelona  
Tel: 93.483.10.00 
Fax: 93.483.12.22 

 
L’autor és: 
JOSE RAMON PASTOR  
Representat per : 
JOSE RAMON PASTOR  
Arquitecte Col·legiat nº : 11752-8 
C/ Llançà 31, 2n 1r 
08015 Barcelona  
Tel: 93.226.48.93 
 

L’edifici de nova construcció Casa d’acollida d’adolescents multi funcional Aiguablava estarà situat al C/ 
Aiguablava 55-59, 08042, districte de Nou Barris, localitat de Barcelona, comarca del Barcelonès  a la 
província de Barcelona. 

 
Un cop introduïdes les dades en aquesta pantalla premem el botó acceptar en la part inferior de la 
pantalla i aquestes quedaran guardades, podent ser editades  sempre que ho desitgem. 
 

6.4. CREACIÓ DELS TANCAMENTS. 
 
El següent pas que cal fer és el de crear els tancaments del nostre edifici, per això entrarem a la 
pantalla del gestor de “ Base de datos” prement en icona “BD” en la part superior de la pantalla. 
 
Entrarem en una pantalla a partir de la qual podrem 
crear els nostres tancaments. 
El primer que farem és carregar la llibreria de 
materials que té per defecte el programa i que són 
els mateixos que els proporcionats pel “ Catálogo 
de Elementos Constructivos”** . 
Punxarem sobre “materiales i productos” amb el 
botó dret i s’obrirà un desplegable que ens 
permetrà triar l’opció de carregar la llibreria 
 
Un cop carregada la llibreria ja podem començar 
a crear els tancaments. 
 
Primer crearem les subcarpetes on hi anirem 
ubicant els tancaments segons tipologies. 
 
Punxarem sobre “Cerramientos i particiones 
“amb el botó dret i s’obrirà un desplegable que 
ens permetrà triar l’opció de crear grup de 
tancaments i anomenar les subcarpetes que 
quedaran endreçades per ordre de creació. 
 
El mateix procediment realitzarem a l’hora de 
crear les finestres i balconeres  situant-nos 
sobre “Huecos y lucernarios” 
 

 
 

El següent pas és situar-nos sobre una 
de les subcarpetes i començar a crear 
els tancaments que tinguem en 
projecte.  
 
Punxarem sobre una de les carpetes 
que haguem creat , per exemple 
Façanes i prement amb el botó dret  
s’obrirà un desplegable que ens 
permetrà triar l’opció de crear 
tancament. 
 
 
 
Apareixerà al costat una sèrie de menús desplegables que ens permetran crear el nostre tancament, 
com es pot veure en la figura següent. 
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Figura 6.4 Pantalla “Gestión base de datos”. (Font :LIDER) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.5. DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS L’ENVOLUPANT TÈRMICA 
En aquest apartat es farà una descripció abreviada dels tancaments de l’envolupant tèrmica l’edifici, 
com a complement aquesta descripció veure el DOCUMENT 2. Documentació gràfica i DOCUMENT 
3 ANNEX.5.Descripció detallada dels tancaments. 
 

6.5.1. Edifici A 
Façanes 
Els tancaments de façana a  partir de la planta primera i en el pati interior estan realitzats amb façana 
ventilada ,sistema EURONIT, amb placa de 8mm, subestructura portant d’acer galvanitzat,  cambra  
d’aire ventilada, aïllament de llana mineral de 40 mm, paret de maó calat de 14 cm de gruix i enguixat 
per la seva cara interior. En la caixa d’escala de la orientació nord oest el revestiment exterior és amb 
xapa d’acer galvanitzada. “U” (W/m²K) = 0,59 
 
Per a separació entre l’office menjador i el terrat., format per mur d’obra de fàbrica de doble full de maó 
foradat de 9 cm de gruix cadascuna, cambra d’aire, aïllament de llana mineral de 40mm, acabat 
arrebossat per la cara exterior amb morter monocapa i enguixat per la cara interior. “U” (W/m²K) = 0,53 
 
En planta 0 el pati interior on esta ubicat l’ascensor,en la façana que dona al vestíbul i administració  i 
en les façanes de la cuina  que donen a la rampa al sud oest, el tancament de façana emprat està 
format per mur de formigó armat de 25cm de gruix , acabat amb textura llisa o de llata de fusta, cambra 
d’aire de 2 cm de gruix, aïllament de llana mineral de 40mm i fulla interior amb extradossat de doble 
placa de cartró guix de 15mm de gruix (45+15+15).”U” (W/m²K) = 0,64.  
 
Aquest últim tancament fa de transició entre els tancaments de façana per sobre rasant i els murs de 
contenció que formen els tancaments sota rasant que estant formats per murs de gruix entre 30 i 45 cm 
extradossats amb plaques de guix laminat amb cambra d’aire intermitja. 
 

Cobertes 
Per solució de coberta en zona de circulacions de connexió entre els cossos de l’edifici A  i en cos 
d’edifici nord oest que dona al carrer Port Lligat, s’adopta una coberta plana de tipus invertida , formada 
per 5 cm d’àrid de palet de riera, capa separadora amb làmina geotèxtil, 5 cm d’aïllament amb planxes 
de poliestirè extruït, làmina de butil, acabat de morter de ciment portland remolinat 1 cm de gruix, 
formació de pendents de 9 cm de gruix mig amb formigó cel·lular de densitat de 300Kg/m3. “U” 
(W/m²K) = 0,30. 
 
En cos d’edifici sud est la coberta és del tipus plana transitable, formada per acabat  amb paviment 
continu, antilliscant i drenant de grànuls de cautxú color, xapa de formigó de 5cm de gruix, làmina de 
butil, formació de pendents de 9 cm de gruix mig amb formigó cel·lular de densitat de 300Kg/m3, 6 cm 
d’aïllament amb planxes de poliestirè extruït i barrera de vapor amb làmina de polietilè. “U” (W/m²K) = 
0,27. 
La zona de l’aparcament es soluciona amb coberta plana, formada  9 cm de gruix mig amb formigó 
cel·lular de densitat de 300Kg/m3 acabat amb  pintura de resines epoxi, 4 cm d’aïllament amb planxes 
de poliestirè extruït, làmina de butil, barrera de vapor amb làmina de polietilè.”U”(W/m²K) = 0,34 
 
Terrats 
Els terrats de les sales que donen sobre la cuina i sales d’espera es solucionen col·locant un  aïllament  
amb llana mineral de roca de 4 cm de gruix amb barrera de vapor incorporada i fals sostre amb placa 
de cartró guix amb cambra d’aire de 30 cm de gruix.”U” (W/m²K) = 0,48 
 
Forjats exteriors 
El forjat situat sobre l’aparcament  , es soluciona col·locant aïllament  amb llana mineral de roca de 3 
cm de gruix amb barrera de vapor incorporada i fals sostre amb placa de cartró guix hidròfuga amb 
cambra d’aire de 5 cm de gruix. “U”(W/m²K) = 0,51 

6.5.2. Edifici B 
Façanes 
La solució general emprada en el tancament de façanes de l’edifici B està composta per mur de formigó 
entre 20 i 30 cm segons ubicació , cambra d’aire de 2 cm de gruix, aïllament tèrmic de planxes de llana 
mineral de 4cm i fulla interior de amb extradossat de doble placa de cartró guix de 15mm de gruix 
(45+15+15) en la part d’edifici adossat al A i extradossat amb maó foradat de 7cm e gruix i enguixat 
interior en l’edifici aïllat. El valor de les “U”  de la primera solució és de  0,64(W/m²K)  i el de la segona 
oscil·la dels 0,53 als 0,57 (W/m²K) depenen del gruix del mur exterior de formigó armat. 

 
Cobertes 
La solució emprada en coberta és la mateixa que la solució 1 de l’edifici A, coberta invertida amb 
acabat de graves. 
 
Forjats exteriors 
El forjat situat sobre l’espai exterior en les aules de la planta 1 , es soluciona col·locant aïllament de 4 
cm de gruix  amb planxes de poliestirè extruït, entre paviment i forjat. “U”(W/m²K) = 0,65 
 
Soleres 
Solera in situ amb formigó, de 15cm de gruix, capa de graves de 15 cm de gruix, revestit amb paviment  
vinílic o de terratzo,franja d’aïllament perimetral  d’un metre de 4 cm de gruix  amb planxes de poliestirè 
extruït. 

6.5.3. Fusteries exteriors 
La solució general adoptada per la fusteria exterior als dos edificis és la realitzada amb perfils extruïts 
d’alumini  amb trencament de pont tèrmic i classe 4 de permeabilitat a l’aire. Vidres dobles amb cambra 
d’aire de diferents composicions però amb una “U”(W/m²K) = 3,20 igual per a tots. 
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Portes metàl·liques tipus HORMAN o similars, emprades en cuina, escales i zones amb portes 
tallafocs. “U”(W/m²K) = 2,00 
Nota: 
Per definir les portes en el programa LIDER tenim dues opcions: 
 

• Definir una obertura amb un vidre qualsevol i el marc 
de la transmitància de la porta que tenim en projecte, 
seleccionar porta en el botó corresponent i 
automàticament li assigna un valor de permeabilitat 
de 60m3/hm2 a 100Pa que no es pot editar. 
(Aquesta opció no és compatible amb el programa 
CALENER GT,  per que ho fos hauríem d’indicar que 
el marc només ocupa el 99%). 

 
 
 
 

• Crear un vidre amb la transmitància de la porta de 
projecte, un factor  solar “g” 0,01 (Calener no deixa 
assignar un valor de zero, que en realitat és el que  li 
correspon a una porta opaca), crear llavors el marc 
que tenim i crear el tancament com si fos una 
obertura amb envidrament, de manera que podrem 
editar el valor real de la permeabilitat  a l’aire de la 
fusteria de projecte.  
Aquesta última opció és la que s’ha fet servir en 
aquest projecte, donat que la opció per a la obtenció 
de la qualificació energètica és el CALENER GT. 
 

6.6. OPCIONS GENERALS 
Un cop creats els tancaments i abans 
de començar a la definició geomètrica 
del edifici cal entrar a la pantalla 
“Opciones generales” prement en la 
icona de la part superior “Opciones” , 
en aquest apartat i trobarem dues 
pestanyes “Espacio de trabajo” i 
“Construcción”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.6. Pantalla “Opciones 
generales”. (Font :LIDER) 

 
 

6.7. “ESPACIO DE TRABAJO”  
 
En aquesta pestanya i trobarem quatre apartats: 
 

6.7.1. “Dimensiones del espacio de trabajo” 
En aquest apartat hi podrem definir les dimensions de l’espai de treball i el seu color. 
 
El LIDER ens permet realitzar la definició geomètrica del nostre edifici mitjançant dues opcions. 
 
Important un plànol DXF  o una imatge JPG que ens permetrà  utilitzar-lo com a plantilla o mitjançant 
coordenades, aquesta última opció és la que s’ha fet servir per a realitzar la definició geomètrica del 
edifici, donat que és la més fiable i precisa, doncs en les dues primeres opcions ens trobem que el 
programa no té cap eina que permeti fixar punts de captura i això genera en el dibuix una sèrie d’errors 
d’ortogonalitat i imprecisions que a l’hora de realitzar el càlcul el programa dona errors del tipus 
“Número de puentes térmicos excedido”. En aquest cas caldrà repassar-ho tot per buscar on tenim 
l’error, perillant inclús de no trobar-lo. 
 
Per tal d’evitar pèrdues de temps s’aconsella doncs 
utilitzar el mètode d’entrar les coordenades 
manualment, això condicionarà la grandària del espai 
de treball, donat que per facilitar l’entrada de les 
coordenades s’aconsella treballar sempre en el 
quadrant superior de la dreta de manera que quedin 
sempre les (X, Y) positives. Llavors l’espai de treball 
haurà de ser el doble d’ample i llarg com a mínim que 
el nostre edifici. 
 
 
En el nostre edifici ens configurem un espai de treball 
de 120 metres d’amplada x 150 metres d’alt i li diem 
cota 0 per començar a treballar. Observem com 
l’edifici queda tot en la part superior dreta de l’espai 
de treball. 
 
 
Un mètode que funciona molt bé és introduir poli-
linies  en Autocad sobre les plantes, que delimitin 
l’espai interior en parets que donin a l’exterior ( doncs 
en LIDER aquestes creixen capa a fora, veure 
esquema 6.10.1) en tancaments interiors s’agafa de 
mig. Un cop resseguits els espais que vulguem 
considerar ens emportem les poli-linies agafant el 
punt més baix i l’esquerra del dibuix i ens l’emportem 
a la cota (0,0) i a partir d’aquí ja podem acotar amb 
l’aplicació de coordenades al Autocad, de manera 
que ens queda un plànol amb les coordenades que 
ens facilita l’entrada de dades al programa. 
 

 
 

Figura 6.7.1. Pantalla “Autocad”. (Font :Autocad) 
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6.7.2. “Esferas de atracción” 
Aquesta opció ens permet configurar la grandària de les esferes que se’ns veuran en els vèrtex dels 
polígons, es recomana una mida mitja que correspon a radio 0,30 m. 
 

6.7.3. “Representación de cubiertas” 
Aquesta opció ens permet configurar la visualització de les esferes a nivell de la part alta de la 
tancament , permetent així crear tancaments singulars per a coronament de tancaments. 
 
El tenir aquestes opcions seleccionades facilita molt el dibuix de tancaments singulars, pel que es 
recomana tenir les dues primeres opcions seleccionades.  
 
Pel que fa ala tercera “Triangulación autòmatica” és molt útil en elements de coberta inclinats, de 
manera que per quedin ben tancats el programa els triangula automàticament, en el projecte que ens 
ocupa al tenir cobertes planes, no seleccionarem aquesta opció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.7.3.  Pantalla  3D “LIDER”. (Font :LIDER) 
 
Observem que en les figura  de l’esquerra tenim seleccionades les dues primeres opcions i que el radi 
de les esferes és 0,3m i en la figura de la dreta estant desseleccionades les opcions i no apareixen les 
esferes a dalt la coberta, pel que ens seria difícil seleccionar un vèrtex per fer un tancament singular, 
també cal observar que el radi de les esferes inferiors és de 0,1m i gairebé no es poden apreciar. 
 

6.7.4. “Opciones” 
Ens permet escollir l’opció de que continuí els càlculs encara que hi hagi algun paràmetre que no 
compleixi, es recomana desactivar aquesta opció, doncs en el moment que hi hagi algun requisit que 
no compleixi ens permetrà canviar-ne els paràmetres sense haver d’esperar a que s’acabi de calcular 
tot. Recordem que un edifici de les característiques del nostre i depenent del ordinador del que 
disposem, els càlculs es poden allargar fins i tot uns hora. 

6.8. “CONSTRUCCIÓN” 
En aquesta pestanya haurem de definir els valors dels tancaments que volem que es creïn 
automàticament per a cada opció i tipus de tancament en el moment que el programa creï els 
tancaments automàtics, els ponts tèrmics i els seus valors i dimensions de l’espai de treball. 
 
En aquesta pestanya i trobem dos apartats més. 

• “Cerramientos y particiones” 
• “Puentes térmicos” 

6.8.1. “Cerramientos y particiones” 
Tal i com hem avançat, en aquesta pestanya haurem de definir el tipus de tancaments que volem que 
es creïn automàticament per a cada opció, de manera que quan el programa creí un tancament 
automàtic tot el que siguin murs de façana adoptaran les característiques del tancament 1-
Mur_FA_ventilada(creats tal com s’ha descrit  en l’apartat 5.2.4), el que siguin finestres o balconeres 
adoptaran les característiques de Fusteria_ext_V1 i així amb tots els apartats que se’ns demana en el 
formulari i que podem observar a continuació. 
 
Per això es fonamental haver creat tots els tancament abans de començar la definició geomètrica de 
l’edifici, de manera que si ho féssim al revés hauríem d’assignar les característiques de cada 
tancament manualment, esdevenint la definició geomètrica una feina encara mes feixuga. 
 

Figura 6.8.1. Pantalla  “Cerramientos y particiones interiores ”. (Font :LIDER) 
 

 
 

Cal tenir present que potser tinguem més d’una solució en façanes o de cobertes, llavors el valor que 
hem de triar en la pestanya de selecció corresponent seria aquell del que en tinguem més quantitat, de 
manera que haguem de canviar manualment el menor nombre de tancaments. 
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6.8.2. “Puentes tèrmicos” 
En aquest apartat un cop a dintre prement sobre el botó “Puentes térmicos”. Ens apareixen tres sub-
apartats més: 

• “Forjados” 
• “Cerramiento vertical” 
• “Contacto con el terreno” 

 
En aquest tres sub-apartats el programa ens permet triar els valors a partir d’uns desplegables que 
conté diferents solucions per a ponts tèrmics o entrar manualment els valors de transmitància tèrmica 
lineal* Ψ (w/mK) i el factor de temperatura superficial interior* fRsi (adimensional) dels ponts 
tèrmics* del nostre edifici. 
 
L’opció més habitual i la que utilitza gairebé tothom és la primera, la de triar els valors a partir d’uns 
desplegables que ens permet d’una manera gràfica i visual aproximar els valors del pont tèrmic  a partir 
de la disposició de l’aïllament en el tancament per cada cas. Diem aproximadament, doncs el programa 
ens dibuixa en vermell el que seria el material pesant (fàbrica o formigó), en blau aïllament i en verd  
blocs de termo-argila, però en cap cas sabem ni quin és el tipus de material o aïllament ni el seu gruix. 
Aquesta és una opció poc recomanable i que pot tenir un marge d’error important. 
 
La segona opció és la d’introduir els valors calculats dels ponts tèrmics de projecte segons el mètode 
proposat per la norma UNE EN ISO 10 211-1:1995 i UNE EN ISO 10 211-2: 2002. 
 

Figura 6.8.2.a Pantalla  “Puentes térmicos”, “Forjados”. (Font :LIDER) 
 

 
 
 

Figura 6.8.2.b. Pantalla  “Puentes térmicos”, “Cerramiento vertical”. (Font :LIDER) 

 
 

Figura 6.8.2.c Pantalla  “Puentes térmicos”, “Contacto terreno”. (Font :LIDER) 
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En aquest projecte l’entrada de dades s’ha realitzat segons l’opció 1.  
 
No obstant en aquest treball i donada la importància que l’efecte dels ponts tèrmics pot tenir sobre la 
demanda energètica de l’edifici, es realitzarà un càlcul dels valors reals dels ponts tèrmics de projecte i 
es compararan amb els triats en els formularis proposats pel LIDER. 
 
Degut a l’extensió de l’apartat de càlcul  dels ponts tèrmics, aquest s’adjuntarà en el DOCUMENT 3. 
Annex 6.Justificació del valors de càlcul dels ponts tèrmics. 
 
Cal tenir en compte que segons la norma UNE EN ISO 14683, on hi ha un edifici pres com a model en 
l'annex B, que té un coeficient d'acoblament tèrmic* global de 133,22 W K ( valor obtingut de 
multiplicar les àrees del tancament ( m²) per el seu valor de transmitància unitària “U” (w/m²K) ), una 
part d'aquesta quantitat, 37,16 W K , és deguda exclusivament als ponts tèrmics lineals,representant 
gairebé el 28% del total i s'ha calculat sumant tots els productes de les transmitàncies tèrmiques de 
cada pont per la longitud assignable a cadascun d'ells. Amb certes millores a l’hora d’escollir els tipus 
de pont, el coeficient d'acoblament tèrmic pot reduir-se en un 13%. 

6.9. ZONIFICACIÓ DE L’EDIFICI 
Un cop definits tots els paràmetres de l’apartat anterior i abans de començar amb la definició 
geomètrica del nostre edifici en la pantalla corresponent, cal tenir molt clar quina serà la zonificació 
tèrmica del nostre edifici, doncs qualsevol modificació que vulguem realitzar a posteriori pot ser 
realment difícil de dur a terme, en ocasions havent inclús de tornar a començar des de el principi, per 
tant és vital que tinguem clar quina serà la zonificació a realitzar. 
 
Quan ens referim a zonificar en realitat ens referim a compartimentar l’edifici en espais que segons 
sigui la seva tipologia poden coincidir perfectament amb la de projecte. Per tant en edificacions 
senzilles i de poca entitat s’aconsella realitzar tants espais com estances tingui l’edifici (en habitatge 
unifamiliar aïllat és obligat), en plurifamiliar es pot realitzar cada unitat d’habitatge com un sol espai i les 
zones comuns com un altre i en terciari és poden ajuntar espais d’ús i característiques similars ( com 
per exemple quatre aules contigües convertides en un sol espai). 
 
Per tal de realitzar la zonificació del nostre edifici, al ser terciari, hem de tenir definits els sistemes de 
climatització que tindrà cada espai, l’ús i la instal·lació d’enllumenat, per així poder decidir si es poden o 
no ajuntar dos espais, seguint amb l’exemple anterior, si aquestes aules no tinguessin el mateix nivell 
d’il·luminació o estiguessin climatitzades pel mateix sistema o els seu ús fos diferent, no les podríem 
convertir en un sol espai. 
 
El fet de unificar espais obeeix a la necessitat de simplificar el model geomètric de l’edifici que sovint en 
blocs d’habitatges plurifamiliars o en edificis terciaris podrien arribar a superar el nombre de 100 espais, 
límit admissible pel programa LIDER, de fet en el projecte que ens ocupa s’ha realitzat la zonificació 
deixant-la en 99 espais, per tal d’evitar tenir de realitzar la certificació energètica en dos arxius LIDER  i 
CALENER. 
 
Per tant, tenint en compte les anteriors consideracions, ja podem començar a realitzar la zonificació del 
nostre edifici sense oblidar que a més s’han de considerar tres tipus d’espais coincidint amb la 
classificació del programa LIDER i les definicions del DB HE1,  essent aquestes: 
 

• Espai condicionat: Espai habitables amb sistema de calefacció. 
• Espai no condicionat: Espai habitables sense sistema de calefacció. 
• Espai no habitable : Espai considerat no habitable segons definicions document bàsic DBHE1 

de recinte no habitable* 
*Recinte no habitable: Recinte interior no destinat a l’ús permanent de persones o l’ocupació de 

les quals,per ser ocasional o excepcional i per ser sota el temps d’estada, 
només exigeix unes condicions de salubritat adequades. En aquesta 

categoria s’inclouen explícitament com no habitables els garatges, 
trasters, les càmeres tècniques i golfes no condicionades, i les seves 
zones comunes. 

 
La justificació de la zonificació realitzada es pot consultar al DOCUMENT 3. Annex 7. Zonificació 
tèrmica de l’edifici. 

6.10. DEFINICIÓ DEL MODEL GEOMÈTRIC 3D 
Un cop ja tenim clar com serà la zonificació del nostre edifici ja podem començar la definició 
geomètrica. 
 
Per començar entrarem a l’autocad i tal com ja s’ha comentat en l’apartat 5.2.6 Opcions generals- 
Espacio de trabajo, crearem la zonificació del nostre edifici sobre plànol i l’acotarem de manera que 
tinguem uns plànols per poder entrar les coordenades del nostre edifici de manera precisa i ràpida. 
 

Figura 6.10.a Pantalla Autocad Planta 4 zonificació (Font :Autocad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.10.b Pantalla Autocad Planta 4 zonificació acotada (Font :Autocad) 
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Per començar la definició geomètrica 
accedirem a l’entorn de dibuix des de la 
icona 3D i entrarem en la següent 
pantalla on podem observar l’entorn de 
dibuix j a configurat tal i com s’ha 
explicat en l’apartat 5.2.6 Opcions 
generals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10.1. Creació de plantes 
Un cop en la pantalla de dibuix procedirem a 
primer a crear una planta, per a això, prendrem 
les icones de l'esquerra i començarem per la 
icona de més amunt, per anar baixant a mesura 
que avança el nostre edifici. Premem el botó 
Planta i ens apareix un quadre de diàleg que ens 
deixarà definir: 

• Planta anterior,en la primera serà ninguna 
i en la resta les que tinguem per sota. 

• Multiplicador , permet indicar si tenim més 
d’una planta igual evitant-nos tenir de 
repetir-les, no s’ha utilitzat en aquest 
projecte, tot i que si el nombre d’espais 
no els haguéssim pogut reduir a 99 
s’hagués pogut utilitzar aquest opció 
evitant entrar la planta 3. 

• Alçada dels espais, cal tenir clar que 
l’alçada entre forjats (si són interiors) de 
manera que si hi ha un fals sostre es pot 
definir en la creació dels tancaments i el 
programa ja descompta gruixos de forjat i 
fals sostre (em de tenir en compte que en divisions interiors el tancament creix des de l’eix cap 
a ambdós costats per igual i  si es un tancament en contacte amb l’exterior aquest no creix cap 
a dintre i en aquest cas si cal tenir en compte l’alçada entre forjat i fals sostre). 

• Cota, introduirem el valor de la cota on volem situar la planta, ( no confondre amb les cotes 
d’altitud, que ja haurem introduït prèviament). 

• Igual a planta , aquesta opció és molt útil quan ja es té una planta creada i en volem fer una 
d’igual, si la seleccionem la crearà automàtica sense necessitat d’entrar coordenades. 

• Crear espai igual a planta, és una opció que llevat que vulguem fer una planta amb un sol espai 
es recomana desactivar. 
 
 

Figura 6.10.1. Esquema de creixement de tancaments (Font :Manual LIDER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop donats els valors de planta 
desitjats premem sobre la icona “definir 
vertices” i ja podrem entrar les 
coordenades del primer punt, acceptem 
prement sobre el botó “añadir”, entrem 
les coordenades del segon punt, 
acceptem i així fins a l’últim punt llavors 
premem sobre la icona de “Planta” un  
altre cop i finalitza l’ordre del 
comandament Planta. 
 
Cal tenir present: 
 

• Cal anar amb molt de compte a 
l’hora d’introduir els punts de la 
planta i tenir present que sempre 
s’han d’introduir en sentit contrari 
a les agulles del rellotge. 

 
• La grandària de la planta no cal que es cenyeixi a la del edifici, en realitat es pot fer tant gran com 

es vulgui sempre i quan el nostre edifici/s quedin encabits dintre de la mateixa , mai pot ser més 
petita, doncs el LIDER donaria error i no calcularia. En el present projecte la planta s’ha fet més 
gran de manera que s’hi encabeixen els dos edificis.  

 
NOTA IMPORTANT: 
Com a norma tinc per costum crear les plantes més grans que les dimensions de l’edifici per dos 
motius: 
 

1. Rapidesa i simplicitat a l’hora de crear plantes, un cop creada la primera, on només cal introduir 
quatre vèrtex, la resta es crea automàticament amb l’opció abans esmentada” Igual a planta”. 

2. El segon i principal és que en alguna ocasió al realitzar les plantes igual que el edifici he tingut 
problemes de que el programa no calculava donat missatges del tipus “Número de puentes 
térmicos excedido” o amb algun codi estrany que només es va solucionar esborrant tots els 
elements continguts en aquella planta i creant-ne una de més gran. Això es degut bàsicament a 
que sovint podem tenir la planta baixa més petita que la seva superior immediata (exemple de 
porxo d’entrada en cases unifamiliars) i que al crear una planta superior més gran que la 
anterior, assimili o entengui ( el programa) tot el voladís de porxo com un pont tèrmic, també pot 
venir donat perquè algun punt de la planta superior no quedi ben sobreposat i això ocasiona l’ 
error esmentat.  
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Aquest errors no venen ni en cap manual ni ha en lloc que et diguin a que es poden deure, són 
conclusions a les que he arribat després de hores i hores buscant a que es podien deure i després 
d’arreglar la planta s’ha solucionat el problema, per tant em sembla important esmentar-ho. 
 
Sovint també dona errors inexplicables i dels que no en dona cap informació i es poden deure a algun 
material creat per nosaltres a l’hora de fer els tancaments o alguna finestra o element que em creat 
malament. Per això és de vital importància que cada cop que creem algun element nou en el LIDER 
(tancaments, plantes, línies auxiliars 2D, espais....) guardem l’arxiu amb un nom diferent de manera 
que cada cop que haguem creat una planta amb els seus espais i tancaments el LIDER ens permetrà 
que la calculem ( s’aconsella fer-ho abans d’introduir finestres i editar espais), si hi ha algun error en 
aquella planta que no calculi sempre podrem recórrer a l’últim arxiu guardat que sabem està correcte i 
així evitar haver de perdre el menys temps possible. 
 

6.10.2.  Creació de línies 2D 
El següent pas serà la creació dels espais però 
abans caldrà crear línies auxiliars 2D en tots els 
espais que comparteixin un tancament, es a dir en 
tots els tancaments interiors. 
 
En la imatge del costat podem veure una planta 
d’un bloc d’habitatges plurifamiliar amb les línies 
auxiliars 2D creades que coincideixen amb les 
divisions interiors. A sota la mateixa planta amb 
els espais i tancaments creats. 
 
Per crear les línies auxiliars 2D ho hem de fer des 
de la barra d’eines de la part esquerra de la 
pantalla de dibuix prement sobre la novena icona ( 
si ens posem sobre els icones i restem quiets ens 
surt informació emergent) i entrem els punts amb 
l’aplicació de  coordenades tal com em explicat. 
 
La finalitat d’aquestes línies es que el programa 
automàticament quan detecta una línia auxiliar 2D 
entén que  aquesta delimita dos espais contigus i 
només crearà un tancament que serà compartit 
pels dos espais. En cas que no féssim la línia 
auxiliar el programa crearia un tancament per a 
cada espai, de manera que tindríem una duplicitat 
de tancaments que ocasionaria una distorsió en el 
càlcul o un error i com a conseqüència que el 
programa no calculés. 
Per tant és importantissim no descuidar aquest 
pas . 

6.10.3. Creació d’espais 
Segons la zonificació realitzada  i un cop creades les línies 2D ja podem crear els espais, prement 
sobre el segon icona de l’esquerra “Crear espacio” introduïm els vèrtex amb coordenades tal com s’ha 
explicat, en aquells punt però que coincideixin amb una línia auxiliar 2D ja podem fer-la servir de punt 
de captura, de manera que cada  punt només l’haurem d’introduir amb coordenades una sola vegada. 
 
Es molt important que la creació d’espais i la introducció dels vèrtex del mateix es realitzi en sentit 
contrari a les agulles del rellotge (“condicio sine qua non” del programa per la creació d’elements). 
 

A l’hora d’introduir els vèrtex dels espais cal fer-ho 
de manera que no ens descuidem cap i si hi ha 
punts intermitjos que coincideixen amb la separació 
amb dos espais també cal seleccionar-los, tal com 
podem veure en la creació de l’espai central 
corresponent a la zona comú de l’edifici i que compte 
amb punts entremig dels vèrtex que també cal 
introduir, en aquest cas 12 punts.  
 
També es important tenir en compte que no hi pot 
haver cap espai que tingui més de trenta punts o 
vèrtex, doncs no s’exportaria al CALENER ( les 
versions actuals del LIDER ja adverteixen d’aquest 
error) 
 
El programa assignarà la numeració dels espais a mesura que es vagin creant, també es important 
advertir que si tenim espais “no habitables” aquests s’han de crear en últim lloc, donat que el programa 
els tancaments també els assigna a mesura que es creen els espais, de manera que si tenim un 
tancament que separa dos espais, aquest pertanyerà  a l’espai creat en primer lloc.  
 
El programa quan realitza el càlcul de la demanda suprimeix els espais “ no habitables” i els 
tancaments que els separen d’espais habitables i els  converteix automàticament en tancaments en 
contacte amb l’exterior, passant a tenir les mateixes exigències. 
 
Per tant si creéssim abans l’espai  “no habitable”, resultaria que el programa s’enduria el tancament 
contigu i a l’hora de calcular podria donar algun error al no detectar tancament en l’espai. 
 
 
 
Figura 6.10.3.Esquema de tractament de tancaments en el programa LIDER (Font : Condiciones de 
aceptación de Procedimientos alternativos a LIDER y CALENER i DTIE 7.03. Entrada de datos  a los 
programa LIDER Y CALENER VYP) 
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6.10.4. Edició  d’espais 
Un cop creats els espais ja podem editar les seves 
característiques entrant en una pestanya que hi podem 
accedir : 
 

• Situant-nos directament sobre l’espai i amb el botó 
dret del ratolí, se’ns desplegaran un quadre de 
diàleg que ens permetrà seleccionar la icona 
d’espai i buscar l’opció “Editar”. 

 
•  O bé des de la icona de “Arbol situat 

a la part superior esquerra de la 
pantalla i procedint igual que en 
l’opció anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
De les dues maneres hem d’acabar accedint un cop premem “Editar” en el següent formulari: 
 

Figura 6.10.4.a. Formulari ”Espacio” pestanya “Propiedades”. (Font :LIDER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.10.4.b. Formulari ”Espacio” pestanya “Iluminación”. (Font :LIDER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El formulari com podem apreciar es divideix en dues pestanyes “Propiedades” i “Iluminación”, en la 
primera podrem editar tots aquells aspectes relacionats amb les característiques d’ús , ventilació i 
classe d’higrometria donant compliment als DB HE1 i HE2 si és edifici terciari i DB HE1 i HS3 si és 
edifici residencial i en la segona (només activa en edificis terciaris) les dades a introduir seran les 
relatives a la potència i eficiència del sistemes d’il·luminació segons el que disposa el DB HE 3. 
 
“ Propiedades” 
 
Hi trobem els següents apartats : 
 

• “Nombre”: Assignat pel programa segons ordre de creació de l’espai, ( no editable) 
• “Tipo de espacio”: Per defecte el programa els assigna a  tots com a “acondicionado”, segons 

sigui el nostre espai el podrem assignar segons la classificació explicada en l’apartat 5.2.7. 
• “Tipo de uso”: Ens permet triar el tipus de perfil d’ús de ‘l’espai, adoptant per defecte el triat en  

l’apartat 5.2.3 Dades inicials, apartat  “Clase por defecto de los espacios habitables”.  
• “Nº de pilares”: Haurem d’indicar el nombre de pilars que hi hagin en el perímetre de 

l’envolupant de l’espai, donat que el programa és l’únic pont tèrmic que no pot detectar 
automàticament. 

• “Multiplicador”. Permet indicar si tenim més d’un espai igual evitant-nos tenir de repetir espais, 
no s’ha utilitzat en aquest projecte. 

• “Altura, área i Volumen”: Són purament informatius.  
• “Condiciones higromètricas interiores”: Tenim tres opcions : 

 
“Classe de higrometria” : 
Seleccionada per defecte i que 
utilitza les definicions del DB HE1. 
 
 
 
 
“Ritmo de producción de 
humedad interior”:  Ens demana 
la quantitat d’humitat produïda en 
Kg/h i la taxa de renovació de 
l’aire interior. Difícilment ens 
facilitaran aquests valors en fase 
de projecte (al menys el primer) 
per tant no es recomana utilitzar-lo 
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“Humedad relativa interior 
constante”: Ens permet entrar el 
valor de la humitat relativa en %, 
en realitat en la primera opció 
utilitza valors fixes en %, 55%, 
62% i 70% segons sigui classe 3, 
4 o 5 respectivament, per tant 
aquesta opció seria la òptima si 
en realitat sabem la humitat 
relativa del nostre espai i aquesta no s’ajusta als  del DB HE1. 
 

• “Redistribución interior de la radiación”*: Hi trobem tres opcions,per defecte, l'aplicació 
considera que el 60% de la radiació que aconsegueix l'interior de l'espai va al terra, i la resta es 
distribueix proporcionalment a les àrees de les parets. No obstant això, si l'espai conté masses 
acumuladores de la radiació absorbida, que desitgin estudiar-se amb cura, és possible utilitzar 
dues alternatives successivament més refinades (associades a majors temps de càlcul). En la 
primera s'utilitzen unes correlacions dependents del nombre de finestres de l'espai i de la relació 
d'aspecte del mateix. En la segona es realitza un càlcul detallat de la distribució de la radiació 
durant tot l'any, mitjançant un mètode basat en el seguiment de la trajectòria dels rajos. 

*Nota: 
Aquesta consideració ha estat extreta directament del Manual del LIDER, no havent mai utilitzat cap 
que no fos la que et proporciona el programa per defecte. 
 

• “Numéro de renovaciones hora requerido”: Ens permet editar el  nº de renovacions hora 
adoptant per defecte el triat en  l’apartat 5.2.3 Dades inicials, apartat  “Clase por defecto de 
los espacios habitables”, els valors introduïts calculats segons el que s’explica en aquest 
apartat. 

 
“ Iluminación” 
Hi trobem els següents apartats : 

• “Potència instal·lada de iluminació”: Entrarem la potència instal·lada d’il·luminació en W/m², 
dada que obtindrem directament dels plànols de la instal·lació d’enllumenat del projecte 
executiu. 

• “Valor d’eficiencia energètica de la instalación del edifcio objeto (VEEI)”: L'Eficiència 
energètica d'una instal·lació d’un espai  ve determinat pel Valor d'Eficiència Energètica de la 
Instal·lació(VEEI) que es dóna com la potencia en watts per cada metre quadrat de superfície i 
per cada 100 Lux, valor a obtenir per l’aplicació de la formula proposada en el DB HE3 i 

 
 
 
 
 
On: 
VEEI = Valor de l'Eficiència Energètica de la Instal·lació d'il·luminació expressat en w/m2 per 
cada 100 Lux. 
P = Potencia total Instal·lada en els llums i els seus equips auxiliars expressada en w. 
S = Superfície il·luminada donada en m2 . 
Em = Luminància Mitja Horitzontal mantinguda en el recinte a il·luminar expressada en Lux. 
 

Com podem veure totes les dades són conegudes, llevat de la Em que es pot calcular a mà 
amb una aproximació acceptable o amb l’ajuda de programes específics dissenyats per  
aquesta finalitat, en concret els valors VEEI s’han calculat amb el programa “DIAlux” i es 
justificaran els valors obtinguts en el DOCUMENT 3. Annex 8. .Justificació dels valors VEEI. 

“VEEI límite según CTE-HE3”: En aquest apartat cal introduir els valors VEEI límits considerats per la 
Taula 2.1 del DB HE-3, es poden veure els valors escollits en les taules del DOCUMENT 3. Annex 7. 
Zonificació tèrmica de l’edifici. 
 

• Nota: Els valors entrats en les dos formularis descrits, tot i que no caldria entrar-los en aquesta 
fase de la certificació energètica, si sabem aquests valors al mateix editar les dades dels espais 
no costa res entrar-los i així ja s’exporten al CALENER GT. 
 

6.10.5. Creació de tancaments 
Un cop creats tots els espais d’una planta ja 
podem crear els tancaments, prement a la icona “ 
Crear muros” aquests es generen automàticament i 
tal com hem dit en l’apartat 5.2.6.Opciones 
generales. “Cerramientos y particiones” 
adopten els valors per defecte que s’han introduït 
en el formulari corresponent, pel que si hi ha un 
tancament que no volem que sigui el que tenim per 
defecte el podem canviar buscant-lo en el arbre o 
amb el menú contextual (botó dret) seleccionem 
l'opció “Editar”  i canviant el tipus de construcció, 
tal com podem observar en a la figura del costat. 
 
Si premem sobre la icona “Crear forjados 
automàticos” també es generen de forma 
automàtica els forjats en plantes intermèdies i 
soleres en plantes baixes. 
 
Tots els tancaments perimetrals es creen com a 
“exteriores” ,color gris, els tancaments entre dos 
espais es creen com a “particiones Interiores”color 
verd caqui, també adopta aquest color les mitgeres 
,les cobertes de color salmó  i els tancaments en 
contacte amb el terreny de color rosa clar 
 
Si volem convertir una de les parets exteriors en 
mitgera,  busquem l'element en l'arbre ho 
seleccionem i amb el menú contextual (botó dret) 
seleccionem l'opció “canviar a” i després 
seleccionem l'opció *medianera”, el tancament 
seleccionat canvia al color verd caqui, premem 
amb el botó dret del ratolí sobre element i editem 
les seves característiques canviant el tipus de 
tancament, aquesta llavors es pot determinar si la 
volem convertir en “adiabàtico” o deixar-lo com un 
tancament exterior “estandar”. En el primer cas el 
tancament adiabàtic s’utilitza quan vulguem que 
aquest quedi exempt de comprovació pel LIDER, 
donat que són tancaments que considerem no 
intercanvien calor amb  el seu  entorn (parets 
adossades altres edificis), en el segon cas el 
tancament es comporta tenint en compte els 
mecanismes de transferència normals, ( en el 
nostre projecte no hi ha tancaments adiabàtics). 
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6.10.6. Creació d’obertures 
Així com els tancaments 
horitzontals i verticals, exteriors 
i interiors de cada planta es 
generen automàticament tal 
com hem comentat en l’apartat 
anterior, les obertures s’han 
inserir mitjançant la icona 
“Crear Ventanas” però com que 
difícilment s’insereixen en el lloc 
exacte, caldrà entrar en el 
desplegable que observem a  la 
figura  per tal de definir 
correctament la seva posició, 
dimensió i si cal tipus 
d’obertura. 
A aquest desplegable i accedim 
a partir de la paret exterior que 
ha de contenir l’obertura i la 
busquem en el arbre o amb el 
menú contextual (botó dret) 
seleccionem l'opció “Editar”  i 
ens apareix el desplegable que 
podem veure i que a banda 
d’afegir obertures ens permet 
definir les proteccions solars. 
 
Les proteccions solars que 
s’han definit en les obertures 
són els dispositius de lames 
orientables horitzontals 
col·locades per davant de les 
obertures de les aules, sales 
d’estar, sales educador, 
despatxos educador  i estances. 
El valor adoptat  s’ha entrat com 
a coeficient de correcció per 
finestra exterior en estació 
estival , tenint en compte que la 
seva utilització implica una 
reducció de fracció solar 
incident del 70% en 
orientacions sud est i sud oest i 
d’un 60%en orientació nord est i 
nord oest. 
Observem el formulari on ens 
permet aplicar el coeficient 
corrector i que hi podem accedir 
amb el menú contextual (botó 
dret) sobre la obertura que 
vulguem editar  
 
 

6.10.7. Creació de cobertes 
Un cop creades les plantes, espais, tancaments i obertures ja 
podem crear les cobertes. 
 
Al crear els forjats automàtics a partir de la segona planta, si hi 
ha alguna part de la planta anterior que no continua amunt, es 
crea un forjat que s’associa automàticament a un tancament en 
contacte amb l’aire exterior, aquests tancaments podem anar a 
l’arbre seleccionar-los tots (mantenint la tecla Ctrl apretada) i 
canviar-los a coberta.  
 
En l’última planta caldrà crear els tancaments de la coberta de 
manera manual o “semi automàtica”, tot seguit expliquem com 
es realitza cada opció 
 
En la figura del costat podem apreciar el nostre edifici i cal 
observar la fletxa que indica la planta que hem tingut de crear 
els tancaments amb l’opció manual. 

 

“Crear cerramientos singulares” 
 
La opció manual es realitza mitjançant la 
icona “Crear cerramientos singulares”, ens 
apareixeran les esferes a la part superior del 
tancament. 
 
 
 
A  continuació premem amb el botó dret 
sobre la pantalla i ens apareix un 
desplegable que ens deixa triar “Tipo de 
elemento”, seleccionem “cubierta”. 
 
 
 
Després anem seleccionant les esferes de la 
part superior del tancament fins a haver-les 
seleccionades totes, llavors premem amb el 
botó dret sobre la pantalla i ens deixarà 
finalitzar el comandament o continuar amb un 
nou element, com es pot veure en la figura 
inferior. 
 
Observem en la figura del costat com al 
seleccionar els vèrtex es posen de color verd. 
 
 
Cal remarcar que  per crear una tancament 
singular hem de seleccionar en la part 
superior de la pantalla la planta en la que 
vulguem treballar, en els cas de la figura del 
costat la coberta es troba situada a la planta 
tercera P03. 
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“Crear forjados” 
 
La opció que definim com a semiautomàtica és en realitat 
la opció “Crear forjados”. 
 
Un cop seleccionada la icona “Crear forjados”,premem 
amb el botó dret sobre la pantalla i ens apareix un 
desplegable que ens deixa triar “Crear forjados 
automáticos”, tal com podem veure en la figura del 
costat,  a continuació només ens cal col·locar el cursor 
sobre l’espai on vulguem crear el tancament i es crea 
automàticament. 
 
 
El fet que diguem que és una opció semiautomàtica, es deu a 
que un cop creat el tancament, aquest és un tancament en 
contacte amb l’aire exterior (color gris tal com podem veure en 
la figura del costat),  de manera que no ens quedarà cap altre 
remei que canviar-los a coberta tal com em dit en aquets 
mateix apartat.  
 
 
 
Al igual que amb l’opció anterior per crear un forjat  hem de 
seleccionar en la part superior de la pantalla la planta en la 
que vulguem treballar. 
 

6.11. PROTECCIONS SOLARS I OMBRES 
Un cop realitzada la definició geomètrica del nostre edifici i abans de premé el botó de calcular, s’han 
de definir tots aquells elements que formant part o no del edifici puguin projectar ombra sobre ell. 
 
Aquests elements que van des de murs de tanca, porxos, voladissos, baranes d’obra, terrats, balcons, 
edificis adjacents i com és el cas del nostre edifici, la capa de revestiment exterior de la façana  
ventilada. 
 
Amb el programa LIDER només es poden crear com a tancaments aquells que formen part de 
l’envolupant tèrmica, de manera que tots els elements esmentats anteriorment queden fora de les 
opcions de la definició geomètrica vista fins ara.  Aquests elements no contribueixen a la  variació de la 
demanda energètica mitjançant la transferència de calor directa  a través  seu, però si que influeixen en 
la variació del comportament dels tancaments de l’envolupant sobre els que projecten ombra i en 
moltes ocasions d’una manera bastant significativa, doncs molts d’ells són elements interposats de 
manera intencionada per tal de disminuir la demanda energètica de refrigeració. 
 
Aquests elements incideixen disminuint la demanda de refrigeració evitant el sobre escalfament dels 
tancaments sobre els que projecten ombra, però a la vegada també actuen de manera negativa , 
evitant els guanys d’energia del que ens podríem beneficiar les temporades d’hivern, per això el 
recomanable en zones on la demanda sigui més gran el hivern, cal projectar els elements de protecció 
solar mòbils.Donada la influència dels elements d’ombra es considera important no obviar-los doncs 
podria distorsionar el resultat de la demanda energètica real. 
 
Al programa LIDER tenim dues opcions per crear elements d’ombra, mitjançant  la opció “Crear 
cerramientos singulares” o  “Crear sombras”. 
 

6.11.1. “Crear cerramientos singulares” 
Aquesta és una opció que ja em vist i que 
ens es realitza prement la icona “Crear 
cerramientos singulares”, a continuació 
premem amb el botó dret sobre la pantalla i 
ens apareix un desplegable que ens deixa 
triar “Tipo de elemento”, seleccionem 
“ombra”. 
En aquest les esferes dels espais no ens 
serviran de gaire per crear les ombres, doncs 
aquestes estant contingudes en l’envolupant 
de l’edifici i les ombres que necessitem crear 
si bé tenen punts comuns a l’envolupant, no 
tots i estant continguts. Pel que es fa 
necessari crear línies 3D. 
 

Per crear línies 3D i accedim des de la icona “Linias 
auxiliares 3D”, aquestes es creen igual que les 2D, però 
en aquest cas un cop entrades les coordenades (x,y) ens 
demanarà també la (z) de cada punt. 
 
 

 
 
Per tant si volguéssim fer un voladís que 
donés ombra a les obertures de les 
aules, hauríem de crear una línia 3D que 
es separés de la façana la longitud del 
voladís i que quedés a l’alçada de 
coberta,  de manera que les esferes 
superiors de la coberta ja ens serveixen 
de punt de captura. 
Un cop entrades les coordenades de 
cada punt (x,y,z) acceptem i en apareix 
una línia vermella, que ens permetrà a 
partir dels seus extrems per crear el 
voladís. 
 
 
Després anem seleccionant les esferes de la part 
superior del tancament fins a haver-les 
seleccionades totes, llavors premem amb el botò 
dret sobre la pantalla i ens deixarà finalitzar el 
comandament o continuar amb un nou element. 
 
Com es pot veure en la figura dels costat un cop 
triat finalitzar el comandament, s’ha creat l’element 
ombra que ens farà de voladís. 
 
 
Aquest procés s’hauria de realitzar per a cada ombra que vulguem crear. 
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6.11.2. “Crear sombras” 
Aquesta opció és molt més ràpida a l’hora de crear les ombres ja que no es necessita crear línies 3D, 
però es requereix un coneixement de les coordenades de l’espai en el que estem dibuixant, això no 
representa cap inconvenient si el sistema emprat per a realitzar la definició geomètrica de l’edifici s’ha 
realitzat mitjançant el de coordenades tal com hem anat explicant, en cas d’haver utilitzat plantilles 
llavors dificulta la utilització d’aquest mètode donat que l’entrada dels elements es realitza per 
coordenades. 
 
Per a crear ombres seleccionem la icona “Crear sombras” a la 
part esquerra de la pantalla, punxem sobre una esfera que ens 
serveixi de referència i sense deixà el ratolí arrosseguem fins a 
un segon punt de referència, deixem el ratolí, en aquell moment 
ens quedarà l’ombra tal com podem veure en la figura del 
costat. 
 
Per defecte aquesta queda sempre inserida en el punt inicial 
que haguem assenyalat amb els cursor (coordenades x,y) en la 
coordenada (z)=0,00, l’amplada la que haguem indicat amb el 
cursor, la inclinació vertical (90º) i l’azimut segons la direcció 
donada. 

 
Per tant ens caldrà entrar en el desplegable que ens 
permet editar aquests paràmetres i que hi podem 
accedir com en tots els elements des de l’arbre o 
punxant  amb el botó dret sobre l’element. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ens apareixerà doncs el següent desplegable, amb les dades abans 
mencionades. 
 
Els paràmetres a editar són: 
“Nombre”:És del pocs elements que es pot 
editar el nom, recordem que els únics 
elements que podem assignar noms, són els 
tancaments des de la base de dades, però ni 
plantes, ni espais i tancaments singulars se’ls 
hi pot canviar el nom. 
“X”:Coordenada X del punt d’inserció inicial. 
“Y”:Coordenada Y del punt d’inserció inicial. 
“Z”:Coordenada Z del punt d’inserció inicial. 
“Altura”: Dimensió en alçada de l’element.  
“Anchura”: Dimensió en amplada de 
l’element.  
“Inclinación”: Angle que forma l’ombra amb 
l’horitzontal. 
“Azimuth”: Angle que forma l’ombra amb l’eix X. 
 

En la figura de la part superior podem veure el resultat un cop editades les dades. Insistim que aquest 
és el mètode més ràpid i tenint en compte les característiques del nostre edifici que requereix l’entrada 
de 111 ombres val la pena optimitzar-ne la seva creació. 
 
Observem com s’han simulat els diferents elements del nostre edifici. 
 

6.12. CÀLCUL 
Un cop creades les ombres com a últim pas per la definició geomètrica ja podem realitzar el càlcul de la 
verificació del requisits establerts per el DB HE1. 
 
Per calcular només cal prémer el botó corresponent “Calcular” situat a la part superior de la pantalla i el 
programa ja se’n cuida de fer la resta. 
 
Recordatori. 
 

• Cal anar fent guardats dels arxius amb nom diferents cada cop anem creant elements nous del 
nostre edifici, per tenir una idea, l’edifici d’aquest projecte es pot haver guardat en més de 
setanta arxius. 

• No cal esperar a calcular a haver fet tot l’edifici, el programa ens permet calcular quan hem 
realitzat una planta, per tant es recomana verificar l’acompliment planta per planta. El procés de 
càlcul pot tardar bastants minuts depenent del ordinador que tinguem , per tant es recomanable 
tenir dos ordinadors engegats, mentrestant comprovem una planta en un, podem seguir 
treballant amb l’altre. 

Murs i rampa

Porxo 

Parets terrats 

Mur

Façana ventilada

Local instal·lacions

Terrats

Coberta 

Coberta

Murs
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6.13. RESULTATS 
Una vegada a calculat ens apareix una pantalla amb els resultats dels càlculs globals i per espais. La 
informació global ens dona el resultat entre la demanda de calefacció i refrigeració de l'edifici objecte 
amb el de referència, en percentatge i en un diagrama de barres. Tal com podem observar en la figura  
següent. 
 

Figura 6.13.a. Pantalla de resultats informació global. (Font :LIDER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el nostre edifici, es comprova que la demanda de calefacció és del 76,8% respecte a la de l'edifici 
de referència  mentre que la refrigeració és del 51,7%. respecte de l'edifici de referència. 
 
 La barra és de color blau per a l'edifici de referència, i per a l'edifici objecte és de color verd si la seva 
demanda és menor que la de l'edifici de referència o de color vermell si és major.  
 
 A més es mostra la proporció relativa de la calefacció i la refrigeració, de manera que la suma és 100, 
en el nostre cas tenim que el 76,4% de la demanda es de calefacció i el 23,6% a refrigeració.  
 
Si una de les demandes fos inferior al 10% de l'altra no es tindria en compte per a la verificació de la 
normativa. En la part inferior del formulari, si escau, apareixerien aquells paràmetres que incomplim del  
DB HE1, a l'edifici objecte. 
 
En la informació per espais podem accedir a la informació detallada de la demanda de cadascun, de 
manera que en cas de no complir amb la limitació de demanda energètica podríem veure sobre quins 
espais cal incidir primer tal com podem observar en la figura següent. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.13.b. Pantalla 
de resultats informació 

per espais. (Font 
:LIDER) 

 
 
 
 
Si es vol ampliar informació dels resultats es pot fer prement el botó “PDF” i generant l’informe que en 
definitiva haurem d’adjuntar al projecte executiu per justificar l’acompliment del DB HE1, (veure 
DOCUMENT 3. Annex2.Justificació del DB HE1. Informe LIDER) 
 
Per tal de comprovar quan incideixen les ombres en la demanda del nostre projecte s’ha realitzat un 
càlcul amb un arxiu on s’han eliminat totes les ombres  amb el resultat següent: 
 

• La demanda de calefacció és del 77% respecte a la de l'edifici de referència  mentre que la 
refrigeració és del 51,8%. respecte de l'edifici de referència. Per tant la primera experimenta una 
lleugera pujada (gairebé insignificant) i la segona també, val a dir però que per la informació 
global no ens podem guiar donat que les ombres desapareixen tant per l’edifici objecte com pel 
de referència i les proporcions de demandes resten gairebé inalterables. 

• En la proporció relativa de la calefacció i la refrigeració ja podem fer una lectura més 
interpretativa del que està passant al treure elements d’ombra, en el nostre cas teníem el 76,4% 
de la demanda es de calefacció i el 23,6% a refrigeració contra el 73% actual de calefacció i el 
27% de refrigeració, quedant de manifest que augmenta el protagonisme de la demanda estival 
en un 3,4 %. 

 
Figura 6.13.c. Pantalla de resultats informació global (càlcul sense ombres)l. (Font :LIDER) 
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7. OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA. CALENER GT 
 

Un cop realitzada la verificació del acompliment del DB HE1 amb el programa LIDER , ja estem en 
disposició de començar a definir les instal·lacions en el programa CALENER. 
 
Però, quin CALENER?. 
 
Cal en primer analitzar les solucions en les instal·lacions de climatització, que en definitiva són les que 
condicionen l’elecció del programa a utilitzar. 

7.1. PROGRAMA  ESCOLLIT 
Com ja em comentat al apartat 4.2.4 Opció general. Obtenció de la qualificació energètica 
CALENER sempre que es pugui és millor utilitzar el CALENER VYP, per la seva senzillesa en el 
maneig i que inclou les pèrdues degudes als ponts tèrmics, no obstant el CALENER GT és un software 
pensat per modelar qualsevol sistema energètic que es plantegi en un edifici i en aquest sentit és molt 
millor que el  VyP, a més el GT té el motor de càlcul DOE2.2 desenvolupat a EUA per la Universitat de 
Califòrnia que ofereix una major potència i rapidesa de càlcul que el motor que té el VyP, en 
contrapartida aquest motor de càlcul requereix de major entrada de dades i això fa el maneig del 
programa més complicat. 
 
L’edifici disposa de dos sistemes de climatització,un sistema de calefacció per terra radiant  i un altre 
amb fan-coils amb aigua com a fluid caloportador alimentats per una caldera de gas natural per la 
producció de calor i una planta refredadora per la producció de fred. El sistema de terra radiant amb 
producció de calor per una caldera de gas es pot modelar amb CALENER VYP, però el dels fan-coils i 
la planta refredadora només es pot realitzar amb el CALENER GT, pel que la obtenció de la qualificació 
energètica d’aquest projecte es realitzarà amb  aquest últim. 
 
El CALENER GT és un programa reconegut per l’IDAE, és gratuït i el podem baixar en el següent link: 
http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/ProgramaCalener/P
aginas/DocumentosReconocidos.aspx. 

7.2. OBSERVACIONS AL PROGRAMA CALENER GT 
Durant la redacció d’aquets PFG  des de l’ICAEN es varen demanar algunes esmenes a  la certificació 
energètica inicial, detectant en el fitxer de resultats algunes indicadors que disparaven fora de lo comú, 
com en altres certificacions presentades a ICAEN realitzades amb el CALENER GT.  
 
Aquests indicadors són els de demanda de calefacció i els de ACS. Els dos, s’ha detectat des de 
ICAEN que són deguts a un error del programa. El primer es produeix al variar els valors de 
permeabilitats al aire de les fusteries i al entrar valors de les infiltracions. . El segon dona consums 
exagerats d’ACS en l’edifici de referència. Aquests errors es comentaran en el Document 3 Annex 10 
.Comentaris errors Calener GT pel que respecte al primer indicador i Document 3 Annex 11 . 
Justificació contribució solar mínima per ACS, pel que respecte al segon. 
Aquest PFG es va començar a redactar amb una qualificació inicial “A”, però al ajustar els valors dels 
indicadors a uns valors de càlcul reals, la qualificació final obtinguda ha estat una “B”. Per tant aquest 
problemes són un motiu més per evitar utilitzar el CALENER GT. 

7.3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I EL MODELATGE TRIAT 
Tal com hem avançat en l’apartat anterior per la climatització  del nostre edifici s’ha triat un sistema de 
calefacció per terra radiant  en els mòduls destinats a residencial públic i amb fan-coils amb aigua com 
a fluid caloportador  per les dependències destinades a administració i docència, alimentats per una 
caldera de condensació de gas natural per la producció de calor i una planta refredadora per la 
producció de fred. 
 

Les instal·lacions de climatització on es realitza amb unitats terminals tipus fan-coils horitzontals es 
realitza dins del fals sostre amb conductes d’impulsió i retorn d’aire, en tot  l’edifici B i en la part 
ocupada per administració i bugaderia  en planta 0 de l’edifici A, a més de les sales menjador i 
educadors de cada planta en les zones indicades com a espais condicionats, la resta d’espais 
condicionats de l’edifici A estarà climatitzada mitjançant terra radiant. 
 
Per l’acompliment del RITE amb el que respecte a la ventilació s’instal·len dos aparells de tractament 
d’aire “UTA”, un per cada edifici,  que tindran les bateries de calor connectades a la  caldera i les de 
fred a la planta refredadora, de manera que el consum d’energia per climatitzar l’aire abans d’introduir-
lo als locals es realitza mitjançant la caldera i la refredadora, tenint només incidència en el consum 
elèctric els ventiladors que impulsen i retornen l’aire dels locals a la UTA. 
 
El CALENER GT només admet un sol sistema de climatització per cada espai condicionat , amb el que 
es crea un problema a l’hora de simular els consums de les UTA i els sistemes de climatització 
conjuntament i com a sistemes independents, per tant per simular els consums de les UTA es calcula la 
part proporcional de calor o fred que aporta a cada local i s’augmenta la potència de la unitat terminal 
instal·lada en aquest local, de manera que així es simulen els consums deguts a les pèrdues tèrmiques 
per ventilació. Per acabar de simular el consum dels ventiladors de les UTA, el programa et permet 
crear un espai fictici, en que els seus tancaments resten exempts de transferència tèrmica  i et permet 
simular el consum dels ventiladors associats a un horari. 
 
Un altre opció seria dividir els espais amb un envà amb un material amb una conductivitat molt elevada 
i simular cada sistema en un costat de l’espai, aquesta opció no acaba de ser del tot fiable , a la meva 
manera d’entendre, donat que les càrregues tèrmiques de cada costat de l’espai es combatrien amb un 
sistema diferent i potser els resultats del consums no serien tant realistes, un altre handicap per no triar 
aquesta opció és que ja estem al límit dels 100 espais admissibles  
 
La producció d’ACS es realitza mitjançant una caldera de baixa temperatura connectat a un sistema de 
tretze plaques solars de tubs de buit que donen una cobertura del 61,6 %. 
 
La ubicació dels aparells que composen els sistemes es pot veure al Document 2. Documentació 
gràfica i sobre com s’ha modelat cada part de la instal·lació, quan entrem a explicar com s’ha realitzat 
el CALENER GT, s’ampliarà la informació donada en els apartats corresponents. 
 
Els horaris que es tenen en compte per el funcionament dels equips estarà associat al tipus d’ús que 
tingui cada espai, quedant establerts els horaris que es descriuran al apartat corresponent. 

7.4. IMPORTACIÓ DE LA GEOMETRIA DEL LIDER 
El programa LIDER permet exportar la geometria creada 
en aquest al CALENER GT, mitjançant la icona “Exportar” 
situada  a la part superior  de la pantalla. 
 
Un cop em seleccionat el botó si hi ha algun problema a 
l’hora d’exportar algun element et dona un avís que et 
permet esmenar l’error, quan ja s’esmena l’error, en cas 
que n’hi hagi, es desplega una pantalla que et permet 
guardar l’arxiu en el directori que es desitgi amb el nom 
que es vulgui. 
 
Aquesta és la manera més senzilla d'introduir la geometria 
d'un edifici en el CALENER. Perquè l'exportació tingui èxit, 
hem de tenir en compte algunes consideracions, al fer la 
definició geomètrica de l'edifici en  el LIDER, alguna de les 
quals ja s’ha comentat en apartats anteriors, no obstant en 
realitzem un recull a continuació: 
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• La zonificació feta en LIDER ha de coincidir amb els espais a climatitzar. 
• No es crearan plantes ni espais de més de 30 vèrtexs. 
• No es posaran més de 100 espais en un sol edifici. 
• No s'admeten tancaments amb més de 9 capes (si realment n'hi ha, cal simplificar) 
• No s'admeten simular portes com a buits on el marc ocupi el 100%. 
• No s’exportaran més de 33 elements d’ombra ( si en tenim més caldrà eliminar-ne) 
• No s'admeten materials amb: 

• Conductivitat Tèrmica > 51,9 W/mK 
• Densitat > 8009 Kg/m³ 
• Calor Específica > 20.919 KJ*KgK 
• Resistència Tèrmica > 7 m²/W 

 
Ens podem trobar que després d'exportar, 
en obrir l'edifici amb el CALENER GT, 
ens aparegui un missatge dient que 
existeixen errors, tal com el que mostra la 
figura del costat. 
 
Podem veure el llistat d'aquests errors en 
l'arxiu que es genera anomenat BDL i que 
es troba en el mateix directori que s'ha 
creat i es pot obrir amb l’aplicació “bloc de 
notes”. 

7.4.1. Comprovacions que cal realitzar. 
Tot i haver exportat la geometria sense que ens doni cap missatge d’error cal tenir en compte que 
caldrà revisar algunes propietats i característiques del nostre edifici. 
 
Dades Generals: 

• Important revisar el “Tipus d'Edifici” (sempre ho posa com a "oficines") 
• Les dades relatives a energies renovables (% Solar segons HE4 ) 

 
Tancaments 

• S’ha de comprovar que l’exportació s’ha realitzat correctament ja que el criteri a l’hora de crear 
les capes en LIDER és en tancaments verticals (exterior a interior) Horitzontals (dalt a baix) i el 
CALENER GT sempre es creen d’exterior a interior, de manera que les soleres i els forjats en 
contacte amb l’exterior haurien de portar algun problema. 

• Revisar l’opció “Exterior/Interior/En contacto con el terreno” doncs al exportar es consideren tots 
com exteriors. 

• En tancaments en contacte amb el terreny cal afegir-li una capa de la llibreria, del grup 
Roca/Suelo Nat., anomenada "Suelo Coherente con la Humedad". 

• S’ha de definir el valor de l’absortivitat solar(∝)de la cara exterior dels tancaments. No serà 
usada per a tancaments enterrats i interiors. Ja que en el LIDER aquest és un valor que assigna 
el programa per defecte ( 0,7) i no es pot editar. (Alguns valors típics es troben en l'apèndix 7.3. 
“ABSORTIVIDAD-EXT” del Manual de Referència). 

 
Envidraments 

• Revisar la Transmissivitat de Visible. Aquesta propietat especifica la fracció de radiació visible 
que es transmet a través del vidre a incidència normal. No ha de confondre's amb la 
transmissivitat solar, que determina la quantitat de radiació solar transmesa (ultraviolada, visible 
i infraroja). Aquesta propietat solament serà usada si es defineix l'existència de control de la 
il·luminació artificial en funció de la natural. 

 

A banda d’aquestes comprovacions també s’hauran de definir nous elements que no s’exporten del 
LIDER com els horaris i les característiques de les làmpades o característiques dels locals que veurem 
en els apartats següents. 

7.5. PANTALLA PRINCIPAL  
En la pantalla principal del programa hi trobem quatre pestanyes en les que se’ns permetrà definir 
l’envolupant del nostre edifici i les seves instal·lacions, aquestes pestanyes són: 
 
Components:  
En aquesta pestanya es defineix les dades generals del nostre edifici, composició del tancaments, 
horaris i corbes de comportament dels equips.  
 
Geometria:  
Aquí podríem definir la geometria del nostre edifici,si no l’haguéssim exportat del LIDER,també el 
podem veure en 3D i també podrem editar les característiques dels nostres espais relatives a horaris 
d’ocupació, il·luminació, infiltracions, càrregues internes i definició d’horaris de persianes si s’escau. 
 
Subsistemes primaris. 
Es crearan els equips generadors tèrmics, circuits hidràulics i bombes de circulació. 
 
Subsistemes secundaris. 
Es definiran en aquesta pestanya els equips que tracten l’aire i els elements de control de cada zona. 

 
Figura 7.5. Pantalla principal CALENER GT. (Font :CALENER GT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En definitiva que les dues primeres 
pestanyes estant relacionades en la 
definició de l’envolupant de l’edifici i 
les dues restants per definir les 
instal·lacions. 
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7.6. PESTANYA “COMPONENTES” 
En aquesta pestanya i tal com ja em avançat hi trobem cinc apartats en la 
part esquerra organitzats en forma d’arbre desplegable i que seguint 
l’ordre de dalt a baix i trobem: 

• “Datos generales”. 
• “Polígonos.” 
• “Elementos constructivos”. 
• “Horarios”. 
• ““Curvas de Comportamiento”. 

 

7.6.1. “Datos generales” 
En aquest apartat haurem de definir 
les dades generals de l’edifici, que 
s’hauran exportat del LIDER però que 
cal revisar, tal com hem avançat 
anteriorment el tipus d’edifici que 
s’exporta és el perfil d’oficines, cal 
canviar-lo pel que s’adapti millor al 
nostre edifici, en el nostre cas 
podríem triar entre: 
“Destinado a enseñanza” o “Oficinas” 
Triem el primer i llavors, més 
endavant en cada espai podrem 
assignar-li els seu tipus d’activitat 
corresponent. 

 
 
 

Hi ha dues pestanyes més on  podrem editar la zona 
climàtica, en aquest cas comprovar que s’hagi exportat 
correctament del LIDER, en la primera i les dades 
corresponents a les energies renovables en la segona, 
en el nostre cas introduirem el valor exigit de cobertura 
solar mínima pel DB HE4( Important veure indicació 
sobre aquest valor en l’apartat 7.8.5 Generador 
ACS) 

7.6.2. “Polígonos” 
Des d’aquesta pestanya és on es mostren 
els objectes definits a partir de les seves 
coordenades i a partir dels quals es 
realitza la definició geomètrica del edifici  a 
nivell de plantes  i espais, en el nostre cas 
al exportar-la del LIDER no l’haurem 
d’utilitzar, però ens pot ajudar per si hem 
de crear algun element que ens haguem 
descuidat al LIDER, a partir de la 
informació de les coordenades de cada  
espai, com podem veure en la figura. 

7.6.3. “Elementos constructivos” 
Des d’aquesta pestanya és on es realitzarem la revisió dels tancaments 
exportats del LIDER, tal com hem explicat en l’apartat 7.3. 
 
Dintre d’aquest apartat hi  trobarem tres subapartats que es relacionen 
entre si i des de els quals podem crear nous tancaments o revisar els 
que s’han exportat. 
 

• “Materiales”  ens permet crear nous materials 
• “Conjunto de capas”, on podrem editar nous tancaments   
• “Composición de cerramientos” podrem canviar les composicions 

del tancaments  
• “Acristalamientos” ens permet crear  nous envidraments. 

 
 
Taula de propietats 
 
Els elements es poden editar des de un desplegable que apareix en pantalla fent un doble clic sobre 
l’element que es vol editar o directament des de la taula de propietats que ens apareix en pantalla,  i 
que podem veure a la figura inferior, des de pantalla ens permet veure  tots els materials/components o 
conjunt de capes creats i accedir a ells amb més rapidesa sent així més àgils a l’hora de crear o 
modificar components 
 

Figura 7.6.3.a. Pantalla Tabla de propiedades. (Font :CALENER GT) 

 
Observem un detall, els colors de les propietats apareixen en verd i vermell, també podrien ser blaus o 
grisos. 

• Els verds indiquen valors per defecte de l’aplicació. 
• Els vermells són valors introduïts per  l’usuari, en els quals també i compten els exportats del 

LIDER. 
• Els blaus uns valors exportats de la llibreria del GT. 
• Gris els valors no aplicables o no modificables 
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Figura 7.6.3.b. Desplegable per editar materials, tancaments i conjunt de capes 
 (Font :CALENER GT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.6.3.c. Desplegable per editar envidraments (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que en els casos anteriors podem editar els envidraments des de la taula de propietats o des 
de un desplegable. 

7.6.4. “Horarios” 
Probablement una de les grans diferències amb el CALENER VYP es la definició del horaris , en el GT 
ens permet crear tants horaris com ens sigui necessari i adaptats a les necessitats específiques de 
cada cas , mentre que en el VYP hem d’escollir entre els que hi ha predeterminats i no sempre 
s’ajusten a les necessitats de l’ús  real de l’edifici. 
En CALENER GT es poden crear horaris que descriuen com una variable(ocupació, il·luminació, 
climatització infiltracions.....) pot canviar hora a hora dintre d’un mateix dia. Al mateix temps aquest 
mateix horari que en GT se’n diu “horario-diario”, permet definir un horari setmanal que permet carregar 
un horari diari per cada dia de la setmana, de manera que permetrà establir un horari diari de dilluns a 
divendres igual( si és el cas) i un de diferent per dissabte i /o diumenge. 
 
Després d’haver creat l’horari setmanal que carrega els horaris diaris que vulguem considerar, també 
podem crear un horari anual que pot carregar diferents horaris setmanals i establir horaris pels diferents 
períodes de l’any. 

Per tant cal tenir clar que primer definirem els horaris diaris, després el setmanals i finalment l’anual. 
 
Es important saber que al definir en un espai un ús concret, el programa càrrega l’horari que té creat 
per defecte d’aquell ús concret, de manera que es recomana abans de crear els horaris entrar als 
espais del nostre edifici i repassar els usos dels mateixos ( per defecte hi haurà el triat en la pestanya 
“Datos generales” ) d’aquesta manera ja tindrem carregats per defecte els horaris que proporciona el 
programa de l’ús docent, oficines i residencial, que s’adapta perfectament a les nostres necessitats 
 
Però amb aquests no en tindrem prou, també necessitarem horaris pel funcionament dels equips de 
calefacció o refrigeració, ventilació o persiana que caldrà crear partint de zero. 

7.6.5. Creació d’horaris 
Anem a veure un exemple de com crear un horari:  
 
Dintre de la carpeta “Horarios” i trobem tres carpetes on 
s’aniran ubicant els diferents horaris que anem creant i que 
estant endreçades per l’ordre de creació del horaris tal i 
com ja s’ha dit. 
Ens col·locarem damunt la primera carpeta “Diarios” 
prement el botó de la dreta se’ns desplegarà una pantalla 
com la que apareix a sota d’aquest text. 
 
 
 

Podrem assignar-li un nom i haurem 
de triar quin tipus d’horari volem crear 
de les possibilitats que ens ofereix: 

• Todo/nada 
• Fracción 
• Multiplicador 
• Temperatura 
• Todo/nada/temp 
• Código 
• Ley corr. Temperatura 
• Ley corr. Fracción 

 

 
• Todo/nada: Pren valors de 1 o  0, funciona o no funciona. 
• Fracción: Pren valors de 0 a 1, permet graduar la variable en funció de l’hora en màxims o 

percentatges estimats. 
• Multiplicador: Similar a l’anterior , però en aquest cas els valors poden estar per sobre de 1 

poden considerar el doble, triple....d’ocupants o càrregues en un moment donat. 
• Temperatura: Valor horari de les consignes de temperatura, aquest servirà per crear les 

consignes dels termòstats de zona. 
• Todo/nada/temperatura. Utilitzat per encendre o apagar equips i controls en funció del valor 

d’una temperatura (normalment exterior). 
• Código: Per col·locar codis diferents en base horària, és de difícil aplicació i no es recomana la 

seva utilització. 
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Ley corr. Temperatura Utilitzat per controlar la 
temperatura d’impulsió d’un circuit hidràulic mitjançant 
una llei de correspondència amb la temperatura exterior 
de l’aire. 

Exemple 
La llei de correspondència indica que la temperatura  
d’impulsió del circuit serà de 40ºC quan afora sigui de 0ºC 
i de 22ºC quan afora sigui de 25ºC i serà lineal a aquestes 
dues amb temperatures intermiges. 

 

Ley corr. Fracción Utilitzats per controlar la potència 
nominal dels radiadors com una llei de correspondència 
amb la temperatura exterior de l’aire. 

Molt similar a  l’anterior , però en aquest cas relaciona el 
factor de càrrega parcial del radiador amb una 
temperatura exterior. 

 
 
Per il·lustrar l’exemple triarem un horari creat per aquest projecte, la relació d’horaris creats per aquest 
projecte es poden consultar al  DOCUMENT 3. Annex 9. Relació d’horaris de funcionament. 
 
L’horari creat i que farem servir d’exemple es el Horari persiana utilitzat per simular l’efecte persiana 
sobre els envidraments que en tenen. Per tant triarem “Fracción” que ens permetrà considerar el 
percentatge de sol que passa a través dels envidraments. 
 

Figura 7.6.5.a. Horari diari persiana estiu (Font :CALENER GT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observem que en l’horari d’estiu diari s’ha considerat el valor 1 en les hores que no hi ha sol,(com es 
podia haver considerat 0) i en les hores de sol s’ha considerat que les proteccions solars de lames 
horitzontals només deixaran passar el 40 % de la radiació solar incident i que durant l’hivern no 
utilitzarem aquests dispositius, prenent doncs valors de 1 arreu. 

Figura 7.6.5.b. Horari diari persiana hivern (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horari setmanal 
Ens col·locarem damunt la primera carpeta “Semanales”,   
prement el botó de la dreta se’ns desplegarà una pantalla 
com la que apareix al costa d’aquest text. 
 
Triem l’opció “Fracción” i se’ns obrirà desplegable que ens 
demanarà l’horari diari per defecte, triem persiana estiu i 
acceptem. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se’ns obrirà el següent desplegable. 
 
 
En aquest cas no variem els dies del cap de 
setmana, si no ens caldria crear un horari 
persiana diari de cap de setmana. 
 

 
 
 
 
Procedirem igual pel horari setmanal  
d’hivern. 
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Horari anual 
 
Ens col·locarem damunt la primera carpeta “Anuales” 
prement el botó de la dreta se’ns desplegarà una pantalla 
com la que apareix al costat d’aquest text. 
 
Triem l’opció “Fracción” i se’ns obrirà desplegable que ens 
demanarà el mes de finalització del primer període, el dia i 
l’horari setmanal per defecte 

Li direm mes 5, dia 31 i Horari 
persiana d’hivern i acceptem. 
 
 
 
 
 
 

Ja s’haurà creat l’horari anual de persiana, ara mitjançant la pestanya “añadir” podrem acabar de definir 
els períodes en que utilitzarem les persianes. 
 

Figura 7.6.5.c. Horari anual persiana  (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un cop definit l’horari veiem que del mes 1 al 5  considerem no utilitzarem les persianes, del mes 5 al 9 
si, i del 9 al 12 altre cop deixarem d’utilitzar-les. 
 

7.6.6. Horaris definits en el programa. 
En aquest apartat descriurem breument els horaris adoptats pel projecte que s’han ajustat al 
funcionament que es preveu tindrà el centre i que s’ajusten als següents perfils. 
 
Horari 1 
Horari zona administració, bugaderia i vestidors. 
Zona de planta 0. 

• Disponible de dilluns a divendres de 7,00 a 22,00 amb diferents percentatges d’ocupació al llarg 
del dia , dissabte serveis mínims i diumenge festius, durant tot l’any, no es consideren les  
vacances, donat que sempre s’ha de mantenir el servei del centre. 

Horari 2 
Horari zona docent, edifici B. 
Zona de planta -1, 0 i 1. 

• Disponible de dilluns a divendres de 8,00 a 22,00 amb diferents percentatges d’ocupació al llarg 
del dia, dissabte serveis mínims i diumenge festius, durant tot l’any, no es consideren les  
vacances, donat que sempre s’ha de mantenir el servei del centre. 

Horari 3 
Horari zona residencial, edifici A. 
Zona de planta  2,3 i 4. 

• Es considera ocupat tot els dies de l’any per iguala amb els percentatges d’ocupació que 
disminueixen en mesura que es considera que estant en horari docent, entenent aquest dos 
horaris com a complementaris. 

 
Si els horaris de l'edifici no coincideixen amb els quals ens ofereix el programa serà necessari canviar-
los, creant horaris nous o modificant els proposats. En el nostre cas els propostes pel programa pels 
tres usos del nostre edifici s’adapten perfectament al perfil de funcionament del nostre edifici i per tant 
els aprofitarem i aquells que no proporciona el programa els creem de nou. 
 
Com ja s’ha esmentat es pot veure com es desglossen els horaris considerats en el CALENER GT en 
el DOCUMENT 3. Annex 9. Relació d’horaris de funcionament. 

7.6.7. “Curvas de comportamiento” 
És una base de dades que permeten la simulació del comportament dels equips de climatització en 
condicions diferents de les nominals i, per tant, el càlcul del consum requerit per satisfer una demanda 
donada. 
 
En el cas de posseir 
dades del fabricant 
d'algun dels equips que 
es defineixen al 
programa, es podrà crear 
la seva corba en aquesta 
carpeta, encara que 
normalment usarem els 
equips definits al propi 
programa. 
 

Figura 7.5.7. 
Desplegable per 
editar corbes de 

comportament  (Font 
:CALENER GT) 
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7.7. PESTANYA “GEOMETRIA” 
Des de la pestanya de geometria 
és on editarem les ombres, des 
de la carpeta “Elementos de 
sombreamiento” i les plantes , 
els espais i les obertures  des de 
la carpeta “Edificio”. 
 
En el nostre cas com que ja hem 
exportat la geometria del LIDER 
la tasca que realitzarem en 
aquesta pestanya és la revisió 
dels components i entrarem a 
cada espai per editar les seves 
característiques. 
 
Des d’aquesta pestanya en pantalla també tenim dos subpestanyes , una que ja em vist amb 
anterioritat i que ens permetrà editar els espais i les seves propietats amb rapidesa i un altre que ens 
permet veure el nostre edifici en 3D, aquest entorn gràfic és bastant rudimentari i simple, de manera 
que no ens permet situar-nos sobre qualsevol element del edifici per editar-lo com al LIDER, però ens 
ajuda a localitzar elements visualment (menys és res), la qüestió es que aquí toca entrar-ho tot per 
teclat. 

Figura 7.7. Geometria 3D i tabla de propiedades  (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

7.7.1. “Elementos de sombreamiento” 
Tot i que en aquest apartat no hi haurem de fer res , només comprovar que s’hagin exportat totes les 
ombres i de manera visual  estiguin situades al seu lloc, cal tenir present una sèrie de precaucions 
abans d’exportar-les del LIDER. 
 

• En primer lloc i el problema més important que se’ns planteja en aquest projecte a l’hora 
d’exportar les ombres al GT és que  caldrà fer un triatge de les més influents en la demanda, 
doncs el GT només admet un màxim de 33 ombres i en el LIDER en varem crear 111. 

• El segon que hem de tenir present és que si volem que el GT exporti les ombres que hem creat 
en el LIDER, aquestes han d’haver estat creades des de l’eina “crear sombras” i no la de 
“cerramientos singulares” 

 
Anem doncs a veure quines són les ombres que hem tingut de sacrificar i quin criteri s’ha seguit. 
 
 Aquestes són les ombres creades al LIDER. 
 

1. En primer lloc es prescindeix de les ombres que formen la rampa i els murs de poca alçada que 
tenen poca incidència en els tancaments adjacents.  

2. També es prescindeix de les passarel·les del pati interior i dels petits voladissos que tenen les 
obertures que hi ha a banda i banda de l’ascensor.  

3. S’eliminen les ombres que formen els terrats de la sala en cada planta en façana sud oest i es 
modelen els terrats com a voladís amb l’aplicació “Ventana-Salientes y voladizos”. Les parets 
que queden per davant de cada terrat  es modelen com si les obertures que queden 

Murs i rampa

Porxo 

Parets terrats 

Mur

Façana ventilada

Local instal·lacions

Terrats

Coberta 

Coberta

Murs
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enfrontades a ella tinguessin lames horitzontals per tal que el programa tingui en compte un 
percentatge d’ombres sobre elles.  

4. Sobretot s’han mirat de conservar les ombres relatives a la façana ventilada, cobertes i porxos, 
que es consideren més significatives a l’hora de modificar els guanys solars. 

 
El resultat final es pot veure en la figura següent, en que les ombres que es conserven apareixen de 
color gris i el voladissos afegits de color blau. 

 
Figura 7.7.1. Imatge 3D edifici  (Font :CALENER GT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

7.7.2. “Edificio” 
Des d’aquesta carpeta  podem veure amb 
estructura d’arbre com es van desplegant els 
diferents elements  que composen el nostre edifici, 
plantes,espais, tancaments i obertures, disposats 
de la mateixa manera  que estaven en el LIDER. 
 
Plantes 
El que ens tocarà fer en primer lloc en aquest 
apartat serà comprovar que les dades de les 
plantes són correctes, sobretot la seva alçada, 
insistim una vegada més que es pot realitzar un 
“checking” ràpid des de la taula de propietats. 
 

Espais 
El següent que cal repassar serà les 
dades que defineixen cada espai, 
entrant a la “Tabla de propiedades” des 
de un espai i trobem un desplegable 
amb quatre opcions, tal com podem 
veure en la figura del costat, cada opció 
ens permet editar unes dades concretes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Espacios- Descripción” 
En aquesta opció cal definir el tipus d’ús de l’espai, si és condicionat o no i el tipus de càrrega interna 
segons l’apartat 3.1.2 del DB HE1, a més té dos pestanyes més que en el nostre cas no utilitzarem. 
 

Figura 7.7.2.a. Pantalla “Tabla de propiedades”- “Espacios-Descripción”  (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Espacios- Geometria” 
En aquesta opció podem modificar les dades geomètriques de ‘espai, es bó donar-li un repàs per si es 
detecta alguna anomalia en l’exportació del LIDER, en principi tot hauria d’estar correcte i per tant en 
aquesta opció no hi hem de fer res. 

 
Figura 7.7.2.b. Pantalla“Tabla de propiedades”- “Espacios-Geometria”  (Font :CALENER GT) 
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“Espacios- Ocupación, Equipos e Infiltración” 
 
En aquesta opció ja mereix que ens hi aturem amb més calma, donat que depèn molt de les 
característiques  que aquí triem que la certificació obtinguda sigui mes o menys fiable. Per tant aquest 
apartat cal repassar-lo amb cura i per analitzar-lo bé o farem des de el desplegable, que cridarem fent 
doble clic sobre l’espai que vulguem editar, no obstant per editar els espais i les seves característiques  
volem insistir una vegada més que per fer-ho amb rapidesa cal fer-ho des de la “Tabla de propiedades”.  
 
Podem veure en primer lloc que 
segons l’ús que haguem assignat a 
cada espai el programa per defecte 
assigna un ràtio d’ocupants* per 
cada m² de local i una aportació de 
watts per persona sensible i latent**, 
de manera que el programa 
multiplicarà cada hora aquests watts 
per persona segons l’horari assignat i 
això seran els guanys de calor 
considerats per ocupació. 
 
Recordatori: 
*La densitat d’ocupació es pot mantenir la que proporciona el programa que està basat en la norma 
UNE_EN 13779 Ventilación de los edificos no residenciales.Requisitos de prestaciones de 
sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos o del CTE-DB SI, que té ràtios més 
elevats d’ocupació. 
**Els guanys per ocupació es divideixen en sensible i latents, la calor sensible s’entén com la causades 
pels efectes de la calor transmesa pels mecanismes corrents de conducció, convecció i radiació i la 
calor latent és dona quan l’aire ve pertorbat per  augment de vapor d’aigua que suposa un increment 
del contingut de calor en el mateix. 
 

 
En segon lloc i també segons l’ús que haguem 
assignat a cada espai el programa per defecte 
assigna una potència en watts per cada m² de 
manera que el programa multiplicarà cada hora 
aquests watts segons l’horari assignat i això 
seran els guanys de calor considerats per 
guanys d’equips. 
 

 
En tercer  lloc i trobem les Renovacions hora 
requerida per infiltracions, que comentem en el 
Document 3 Annex 10 .Comentaris errors 
Calener GT quina és la seva problemàtica. Els 
valors adoptats per aquest projecte, són 
segons indicacions del manual del CALENER 
GT, fins que IDAE no aclareixi res.  
 
El càlcul de les infiltracions màximes quan el sistema de climatització està parat és difícil de calcular, 
però si no es disposa d’altre informació es pot fer servir les taules proporcionades per la norma  UNE-
EN ISO 13790:2004, “Eficiència energética de edificios. Cálculo de consumo de energia para 
calefacción de espacios” i que es reprodueixen a  continuació. 
 
 
 

Taula 7.7.2.a. Reproducció taula G.2 Annex.G”  (Font :UNE-EN ISO 13790:2004) 
 
Edifici Multifamiliar i terciari Nivell d’estanqueïtat dels edificis 

Exposició dels vents 
Baix n50>5 Mig2<n50<5 Alt n50>2 Baix n50>5 Mig2<n50<5 Alt n50>2 

Més d’una façana exposada Una sola façana exposada 
Sense exposició (1) 1,2 0,7 0,5 1,0 0,6 0,5 
Moderada(2) 0,9 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5
Elevada(3) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 

(1) Edificis en camp obert, edificis alts en centre ciutat. 
(2) Edificis al camp protegits per arbres o altres edificis en les seves proximitats, barris perifèrics. 
(3) Edificis amb altura mitjana en centre de ciutats o edificis en zones de bosc. 

 
Adoptarem el valor de 1,0 entenent que el nostre edifici està entre exposició moderada i sense 
exposició i que té un nivell d’estanqueïtat baix (tenim moltes obertures i trobades de diferents 
tancaments). En els espais que no tinguin cap tancament que doni a una façana considerarem un nivell 
d’infiltracions de 0,1. 
 

Figura 7.7.2.d. Pantalla “Tabla de propiedades”- “Espacios-Ocupación, Equipos e Infiltración”  
(Font :CALENER GT) 

 

 
“Espacios- Iluminación artificial i natural” 
 
En aquesta opció cal definir les dades referents a  la il·luminació, potencia instal·lada per m², VEEI 
projecte, VEEI segons DB HE3,  i si s’escau fotosensors que controlen l’encesa de l’enllumenat segons 
l’aportació de llum natural. 
 
Els valors de la potencia instal·lada i els VEEIS si s’han entrat a l’hora de fer el LIDER com és el cas, ja 
s’hauran exportat, només caldrà entrar les dades dels fotosensors. 
 
Els valors VEEIS i de potència instal·lada de llums es pot veure en la taules del Document 3. Annex 7. 
Zonificació tèrmica de l’edifici, com es realitza el seu càlcul en el l’apartat 6.10.4 i la justificació del 
càlcul s’ha realitzat amb el programa DIA.Lux 4.9 i es poden veure al Document 3. Annex 
8.Justificació de valor de càlcul dels VEEIS. 
 
La ubicació i situació dels fotosensors  es pot veure en els plànols corresponents  a enllumenat al 
Document 2:Documentació gràfica. 
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Figura 7.7.2.c. Pantalla- “Espacios-Iluminación artificial i natural”  (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7.3. Finestres 
Per últim i abans de sortir d’aquesta pestanya cal repassar (des de “Tabla de Propiedades”) els valors 
de les finestres i si es vol editar algun obstacle amb l’aplicació “Salientes y voladizos” que no s’exporten 
del LIDER. També cal assignar l’horari de persiana creat als tancaments que toqui. Observem en 
aquest apartat com també s’exporta el valor de permeabilitat a l’aire de la fusteria, que recordem no 
s’ha de confondre amb les infiltracions abans esmentades. 
Observem que al exportar el valor és el  que hi havia en el LIDER, però en el CALENER GT cal ajustar 
aquest valor per tal d’obtenir una demanda similar a l’ obtinguda en el LIDER, veure Document 3. 
Annex 10. Comentari errors CALENER GT 
 

Figura 7.7.3. Pantalla- “Ventanas”  (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 

7.8. PESTANYA “SUBSISTEMAS PRIMARIOS” 
També anomenats sistemes d’aigua , s’inclouen en aquest apartat els equips i dispositius encarregats 
de la generació d’energia tèrmica ( calorífica i frigorífica) així com del seu transport i la distribució com 
l’aigua del fluid caloportador fins als subsistemes secundaris o unitats terminals. 
 
Així doncs els subsistemes primaris que hem de crear en el nostre projecte es descriuen en els 
següents apartats amb el mateix ordre tal com s’anirien creant al programa. 
 

Figura 7.8. Pantalla “Subsistemas primarios”  (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observem a la part esquerra una llista de carpetes des de les quals podrem crear els elements que 
conformaran els sistemes de generació de fred i calor així com les bombes i circuits de distribució, 
endreçades amb l’ordre que hem de crear elements (de dalt a baix) de manera que primer crearem una 
bomba, després els seu circuit i després l’equip tèrmic. 
 
També veiem que tenim la pestanyes de “Tabla de propiedades”, molt útil un cop creats els elements i 
a mesura que anem creant elements se’ns anirà mostrant en aquesta pantalla com queden enllaçats 
circuits i generadors amb els subsistemes secundaris. 

7.8.1. Bombes de circulació. 
Les electrobombes seran centrífugues del tipus vertical en línia de rotor humit, de cabal constant amb 
tancament mecànic per evitar degoteig. Aquests grups d’electrobombes s’instal·laran a la planta 5 en la 
sala de calderes de l’edifici A. Les característiques de les bombes es poden veure a l’esquema hidràulic 
en els plànols Document 2. Documentació gràfica. 
 
Tot i que es pot veure en l’esquema hidràulic que tenim un circuit primari al que es connecten 5 circuits  
secundaris,  2 pel climatitzadors ,2 fan-coil edifici A I B, i terra radiant, en el nostre projecte per 
qüestions d’incompatibilitats entre els que serien els circuits primaris amb els secundaris i amb els 
equips generadors al final per obtenir una simulació sense errors s’ha modelat amb tres bombes , dues 
pel circuit de calefacció i l’altre pel de refrigeració amb les característiques següents. 
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Nom Tipus de control Cabal 
(l/h) Altura (m) 

Potencia 
nominal 

(kW) 
Rendiment 

global 

Bomba refredadora Velocitat constant 75.000 10,00 3,32 0,62 
Bomba cald.CALF Velocitat constant 75.000 10,00 3,32 0,62 
Bomba C Velocitat constant 18.000 7,5 0,60 0,62 

 
Aclariment d’incompatibilitats 
Per poder modelar el circuit primari ho hauríem de fer amb un circuit hidràulic dos tubs( pot portar aigua 
freda o calenta, no simultàniament) i llavors connectar a ell els equips generadors tèrmics i frigorífics. 
 
Aquí ja es crea al primer conflicte, doncs la refredadora que tenim només admet connexió a un circuit 
d’aigua freda, pel que s’opta per crear un circuit d’aigua freda que connecta amb la refredadora i un 
d’aigua calenta que connecta la caldera, i es seleccionen com a circuits primaris. 
 
Llavors per crear els circuits secundaris pels fan-coils  ho hauríem de fer amb un circuit hidràulic dos 
tubs, amb l’inconvenient que aquest si no es connecta a un circuit primari dos tubs  a l’hora de fer la 
simulació dona errors, per tant aquests dos circuits ens veiem obligats a connectar-los directes amb els 
circuits primaris de fred i calor. 
 
Pel que respecte  als circuits de les climatitzadores, que no es creen per què com ja s’ha explicat en 
l’apartat de la descripció de les instal·lacions la càrrega tèrmica associada a la ventilació es repercuteix 
segons toqui a cada unitat terminal de cada espai i  sols es simulen els ventiladors que no necessiten 
circuit hidràulic. 
 
Només queda el circuit del terra radiant que si es connecta com a secundari al de calefacció, donat que 
aquest treballa a una temperatura diferent de impulsió i retorn 
 
Crear una bomba 
 
És tant senzill com prémer en la carpeta “Bombas” 
amb el botó dret i se’ns desplegarà un quadre de 
diàleg que en demanarà el nom de la bomba, 
l’anomenem i acceptem, ens apareixerà un altre 
quadre que ens demanarà l’altura i cabal, els 
introduïm i acceptem, ja s’ha creta la bomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens apareixerà llavors el següent quadre, amb el nom de la 
bomba i les característiques que li hem assignat, només 
ens permetrà canviar a part d’aquestes el “Tipo de control” 
donant les opcions que aquesta sigui de velocitat constant, 
variable o dues velocitats. 
 
 
 
 

7.8.2. Circuits hidràulics 
Com ja em avançat en l’apartat anterior els circuits hidràulics creats no coincideixen amb la realitat del 
projecte però es modelen perquè la seva simulació sigui el més aproximada possible a la realitat, 
essent les seves característiques principals les següents. 
 

Nom Tipus Subtipus Control 
T. 

consigna 
calor (ºC) 

T. 
consigna 
fred (ºC) 

Circuit  
refredadora Aigua freda Primari Horari 

refrigeració  7,0 

Circuit  calefacció Aigua calenta Primari Horari 
calefacció 

50,0  

Circuit  calefacció Aigua calenta Secundari Horari 
calefacció 

35,0  

Circuit  ACS Aigua calenta 
sanitària Primari 

Horari 
demanda 

ACS 
60,0  

Circuit  C Aigua calenta  Secundari Horari 35,0  
 
Crear una circuit hidràulic 
Prement en la carpeta “Circuitos hidráulicos” amb el botó 
dret i se’ns desplegarà un quadre de diàleg que en 
demanarà el nom del circuit i tipus, l’anomenem,en triem 
un del ventall que ens ofereix  i acceptem.  
Ens apareixerà un altre quadre amb dues pestanyes més 
, en la de “Parámetros”  ens demanarà el Tipus de circuit 
(Primari o secundari) i la bomba que tindrà associada. 

 
 
 
 
 
 

Després entrem a la pestanya de “Control” i definim 
el mètode operacional del circuit, triem que la 
disponibilitat sigui horaria i llavors en el desplegable 
de més avall “Horario disponibilidad de calor” ens hi 
apareixerà els horaris que em definit, triem el que 
haguem confeccionat per la finalitat de cada circuit, 
en el cas de l’exemple que il·lustrem serà el de 
calefacció. 
 
Més avall ens demana el tipus de control de la 
temperatura de l’aigua, introduïm l’horari 
corresponent i la temperatura d’impulsió del circuit, 
acceptem i fem el mateix per cada circuit que 
vulguem crear. 
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7.8.3. Refredadora 
La producció de fred es realitzarà mitjançant una planta refredadora d’aigua condensada per aire, amb 
ventiladors axials, 325 kW de potència frigorífica, 121 kw de potència elèctrica, alimentació trifàsica de 
400 v, compressors scroll multi circuits per fluid frigorífic r407c, bescanviador de tipus multi tubular 
horitzontal, deflectors de polipropilè, mòdul hidrònic format per bomba doble de baixa pressió, marca 
CARRIER model 30rb0342, instal·lada a la planta coberta de l’edifici A. 
 
Les dades entrades al CALENER són: 
 

Nom Tipus Cap. N. Ref. (kW) EER 
Eléc. 

Refredadora  Compressor elèctric  325,00 2,71 
 
Crear una refredadora 
Prement en la carpeta “Planta enfriadora” amb el 
botó dret i se’ns desplegarà un quadre de diàleg 
que en demanarà el nom  i tipus, l’anomenem i 
triem un del ventall que ens ofereix  i acceptem. 
(en el nostre cas és de compressor elèctric). 
Ens apareixerà un altre quadre demanant el circuit 
associat a la refredadora i el tipus de 
condensació,seleccionem el circuit, triem aire per 
a la condensació i acceptem 
 
 
 
 

 
Ens apareix un nou quadre de diàleg demanant la 
potència frigorífica de la refredadora, entrem el seu 
valor, 325 KW i acceptem. 
 

Ens apareix llavors un nou 
quadre de diàleg amb tres 
pestanyes més: 
 
“Características bàsicas” 
“Conexiones a circuitos” 
“Curvas de comportamiento” 
 
En la primera es reflecteixen 
les dades entrades en els 
primers desplegables i 
només cal modificar un valor 
 
 
 
 

EER  o rendiment de l’equip que relaciona el KW de potència de refrigeració amb el KW elèctric 
consumit, de manera que tenint un EER de 2,71 es la quantitat de potència frigorífica que obtenim per 
cada KW elèctric consumit. 
 

Temperatura de consigna, aquest valor l’agafa directament del circuit que li hem associat i ja ens 
l’haurà demanat quan hem creat el circuit de la planta refredadora, en l’exemple de la creació de 
circuits seria el valor entrat ala pestanya de “Control”. 
 

En la pestanya 
“Conexiones a circuitos” 
surten les dades 
relacionades al circuit que 
està conectada la 
refredadora i l’únic valor 
que cal revisar és el del 
salt tèrmic que vulguem 
considerar. 
 
En el nostre cas indiquem 
5ºC, que vol dir que amb 
la temperatura de 
consigna a 7ºC la 
temperatura de retorn a la 
refredadora serà de 13ºC. 

 
En la pestanya” Curvas de Comportamiento” com ja  s’ha comentat en l’apartat 7.5.7 és una base de 
dades que permeten la simulació del comportament dels equips de climatització  i que utilitzarem les 
que dona el programa per defecte. 

7.8.4. Caldera de calefacció 
La producció de calor es realitza mitjançant una caldera de condensació a gas amb cremador modulant 
de radiació matrix, per a gas natural, potència tèrmica útil de 248 kw a una temperatura de 40/30ºc i 
225 kw a una temperatura de 80/60ºc, per a calefacció, amb un rendiment estacional de 109%, 
regulació de caldera i del circuit de calefacció digital en funció de la temperatura exterior VITRONIC 
200 model gw1, per el funcionament amb descens progressiu de la temperatura de la caldera. Baixa 
emissió d’òxid de nitrogen, marca VIESSMANN model VITOCROSSAL 300, instal·lada a la sala de 
calderes situada a la planta 5 del edifici A.  
 
Les dades entrades al CALENER són: 
 

Nom Tipus Potencia nominal (kW)  Rendiment nominal  

Caldera calefacció  Gas natural 248,00 0,98 
 
Crear una caldera 
 
Prement en la carpeta “Calderas” amb el botó dret 
i hem de seguir el mateix procés que a l’hora de 
crear la planta refredadora, podem veure que els 
quadres de diàleg són idèntics, només que 
canvien les opcions de triar. 
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Ens apareix un nou quadre de diàleg demanant la potència 
de la caldera i el tipus, entrem el seu valor, 248 KW, triem 
Condensació i acceptem. 

 
 
 
 
Ens apareix llavors un nou quadre de 
diàleg amb dues pestanyes: 
 
“Propiedades” 
 “Curvas de comportamiento” 
 
En la primera es reflecteixen les dades 
entrades en els primers desplegables i 
només cal modificar tres valors el 
rendiment de la caldera, el salt tèrmic i el 
tipus de combustible, la resta ja queda 
assignat al anar posant les dades en els 
anteriors desplegables. 
 

7.8.5.   Generador ACS 
La producció d’ACS  es realitzarà mitjançant una caldera de baixa temperatura a gas, cremador 
modulant, per a gas natural, potència tèrmica útil de 90 kw per a calefacció i ACS, amb un rendiment 
del 90%, regulació de caldera digital VITRONIC 100 model gc1, per el funcionament a temperatura 
constant o per el funcionament en funció de la temperatura exterior amb descens progressiu de la 
temperatura de la caldera. baixa emissió d’òxid de nitrogen, marca VIESSMANN model VITOPLEX 300 
tx3a .  
 
Suport de plaques solars que cobreixen el 61,6 % de la demanda d’ACS , realitzat amb 13 col·lectors 
solars de 30 tubs de buit cadascun ,3,07 m² de superfície d'absorció útil, rendiment òptic del 83,2 %, 
pressió màxima de treball de 6 bar, temperatura d'inactivitat màxima de 300 ºc.,connexions de 22 mm. 
instal.lat en coberta plana, totalment horitzontal, marca VIESSMANN, model VITOSOL 200-t sd2a . 
 
Es realitzarà l’acumulació de l’ACS mitjançant  2 acumuladors per a aigua calenta sanitària de 2000 l 
de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable, aïllament de poliuretà, dimensions ø 1.260 mm i h=2.345 
mm, col·locat en posició vertical amb fixacions murals, boca de registre dn 400 i conjunt de protecció 
catòdica, marca FERROLI epoxunit/a. 
 
Es detecten unes emissions de CO2 per ACS totalment desorbitades (20 del edifici objecte 
contra 160 del de referència), el que ens indica que hi ha algun problema en la simulació del 
CALENER GT, pel que es demana des de ICAEN.que amb la intenció de certificar energèticament 
l’edifici, sense que afecti la demanda d’ACS, que a la realitat és menyspreable en edificis 
terciaris, que s’exclogui l’efecte de l’ACS sobre la qualificació energètica, per el que li direm al 
calener GT que el % solar és del 100% tant a l’edifici objecte com el de referència. 
 
Tot i així en aquest apartat es reprodueixen les dades referent a l’ACS a introduir en el programa 
si aquest fos fiable. 
 
Les dades entrades al CALENER són: 

 

Nom Tipus Potencia nominal (kW)  Rendiment  Volum dipòsit (l) 

Caldera ACS Gas natural 90,00 0,90 4.000 
 
Crear un Generador d’ACS 
 
Prement en la carpeta “Generador ACS” amb 
el botó dret i hem de seguir el mateix procés 
que a l’hora de crear la caldera, podem veure 
que en els quadre de diàleg apareixen tres 
pestanyes de les que només hem d’editar 
propietats de : 
 
“Características bàsicas” 
“Varios” 
En la primera pestanya “Características 
bàsicas” haurem d’indicar si tenim dipòsit 
d’acumulació , el seu volum i les seves 
pèrdues, aquest últim valor el manual del 
programa CALENER recomana que el 
multipliqui el valor 0,042 pel volum del dipòsit ( 
és el valor que s’ha introduït. A més cal 
introduir el rendiment de la caldera). 
 

En la segona pestanya “Varios” haurem 
d’indicar si tenim suport a la generació d’ACS 
amb panell solars, en cas de ser així ens 
demanarà l’àrea dels col·lectors solars i el 
percentatge que cobreix aquesta demanda. 
En la realitat tenim una cobertura del 61,6%, 
però degut al error ja esmentat introduirem 
100% aquí i a la pestanya datos generales 
(apartat 7.6.1) de manera que el programa 
interpreta que tant l’edifici objecte com el de 
refrèncoia cobreixen el 100% amb energia 
solar i així queda anulat aquest indicador 
erroni. 
Recordem que si les emissions de CO2 del 
edifici de objecte tenen d’estar per sota el de 
referència entre un 20 i un 50 % , en cas de 
nos ser així és que el càlcul no està del tot 
correcte. 
Veure justificació de la demanda al Document 3 Anex 11.Justificació de la contribució solar 
mínima d’ACS. 
 
Fins aquí ja haurem creat els subsistemes primaris. Les dades que hem anat comentant per tal de 
crear cada element les ha de facilitar l’enginyeria que ha realitzat el projecte executiu de les 
instal·lacions. 
 
Abans de començar a realitzar el CALENER es recomana entrar en el programa i analitzar quines 
seran les dades que ens demanarà el programa per crear cada subsistema , de manera que puguem 
confeccionar un llistat de les dades que ens falten i que ens han de facilitar des de l’Enginyeria. 
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7.9. PESTANYA “SUBSISTEMAS SECUNDARIOS” 
També anomenats sistemes d’aire , s’inclouen en aquest apartat els equips i dispositius encarregats del 
tractament i distribució de l’aire  a les zones climatitzades. Els subsistemes secundaris mes 
representatius són les unitats de tractament d’aire (UTA), constituïdes per una secció de bateries (fred 
i/o calor), secció d’humidificació i secció de ventiladors. A més a dintre dels subsistemes secundaris 
s’inclouen les zones tèrmiques , els termòstats i les unitats terminals. 
 
Es denomina "nivell de sistema" o "nivell de “UTA" al conjunt d'equips i dispositius en els quals es tracta 
a l'aire abans de distribuir-ho a les zones.  D'una altra part, es denomina "nivell de zona" al conjunt 
d'equips i dispositius que formant part del sistema de climatització se situen a les diferents zones que 
constitueixen l'edifici, com serà en el nostre cas els fan-coils, també es denominen “Unitats terminals”. 
 
Abans de crear els subsistemes primaris hem de saber quin tipus de sistema hem de triar per simular el 
del nostre projecte i per això va molt bé la taula que s’adjunta a continuació que ens permet veure 
d’una manera ràpida i fàcil quin serà el tipus triat per cada cas. 
 

Taula 7.9. Taula resum subsistemes secundaris  (Font :Manual Técnico CALENER GT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a subsistemes secundaris tenim: 
 

• UTA : que s’encarreguen de mantenir la qualitat de l’aire de les zones del nostre edifici, i com ja 
em explicat en  l’apartat 7.3 Descripció de les instal·lacions i modelatge triat, només ens 
interessa simular el consum dels seus ventiladors, pel que utilitzarem l’opció “Climatizadora de 
aire primario” amb tractament d’aire central. 

• Fan-coils: opció “Ventiloconvectores” amb tractament d’aire zonal. 
• Terra radiant: opció “Solo calefacción por agua” amb tractament d’aire zonal. 

 
Quan entrem a la pestanya dels subsistemes secundaris ens trobem que hi ha un sistema que 
s’anomena “Borrar” i que s’ha creat automàticament al realitzar l’exportació del programa LIDER, a 
aquest sistema si han associat totes les zones del edifici, es a dir cada espai creat al LIDER és una 
zona associada a aquest sistema. 
 
En les zones és on es defineixen els paràmetres de climatització de l’espai, termòstat, cabals de 
circulació  d’aire i la potència de les unitats terminals associades. 
 

A mesura que anem creant els nous subsistemes secundaris, els hi anirem assignant les zones a les 
que serveixen, fins ara pertanyents al subsistema “Borrar”, de manera que quan acaben de crear tots 
els subsistemes i haguem assignat totes les zones als nous subsistemes ja podrem eliminar el 
subsistema “Borrar”, es importantissim no eliminar-lo fins que haguem assignat totes les zones al 
nous subsistemes. 
 
NOTA IMPORTANT: 
Es vol insistir en que és important saber que  una zona condicionada no hi poden actuar dos sistemes 
de climatització diferents i que totes les zones, incloent les no condicionades han d’estar assignades a 
un subsistema secundari, essent indiferent on pengem les zones no condicionades ( d’aquestes el 
programa avalua la incidència que tenen amb la demanda energètica com a local adjacent a un de 
condicionat, però al ser no condicionat no en calcularà cap mena de consum de cap equip). 
 

Figura 7.9. Pantalla subsistemes secundaris  (Font :CALENER GT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta pantalla  hi trobem a l’esquerra en forma d’arbre una carpeta anomenada “Subsistemas 
secundarios”  i a la pantalla dues pestanyes: 
 

• “Tabla de propiedades”:on podrem editar les característiques  dels subsistemes secundaris i de 
les zones que abasteixen. 

• “Esquema de principios” on podem veure els esquemes de principi dels subsistemes, i les 
zones del nostre edifici en un desplegable i en plànols de planta. 

 
Els subsistemes secundaris que hem de crear en el nostre projecte es descriuen en els següents 
apartats. 
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7.9.1.   Subsistema de ventilació (UTA) 
El tractament d’aire del nostre edifici es realitza mitjançant dues Unitats de Tractament d’aire (UTA) que 
distribueixen l’aire als locals mitjançant una xarxa de conductes per l’aire d’impulsió i un altre per l’aire 
de retorn que passen amagats per dintre el fals sostre.  Aquestes UTA estant ubicades una  al coberta 
de la planta 5 del edifici A i dona servei a aquest mateix edifici i l’altre que dona servei a l’edifici B 
ubicat  a la coberta de la planta 0 de l’edifici B sobre l’aula de tallers i sala de professors.  
 
Les seves característiques són: 
 
Climatitzador edifici A de tipus horitzontal insonoritzat, amb free-cooling, format per un ventilador 
d’impulsió de 3 KW  i un ventilador de retorn de 3 KW de reacció, per un cabal d'aire de 8.370 m3/h i 
250 Pa de pressió disponible, prefiltre a l'entrada tipus g4, filtre final, f9 i prefiltre al retorn f6, 1 bateria 
d'aigua de calor del tipus 13t-1250-2f per a una potencia calorífica de 34,53 kW, 1 bateria d'aigua de 
fred del tipus 13t 1250-4f per a una potència frigorífica de 45,8 kw, incloent safata de condensats i 
refredament adiabàtic, quatre comportes motoritzades de 800x500 mm, recuperador entàlpic pel total 
de cabal impulsat, humidificador de panell cel·lular, mides totals de 4400x1530x1960 mm,  amb 
variador de freqüència incorporat, marca SERVOCLIMA model CTA-8 . 
 
Climatitzador edifici B de tipus horitzontal insonoritzat, amb free-cooling, format per un ventilador 
d’impulsió i un ventilador de retorn de reacció,de reacció, per un cabal d'aire de 2925 m3/h i 250 Pa de 
pressió disponible, prefiltre a l'entrada tipus g4 filtre, final f9 i prefiltre al retorn f6, 1 bateria d'aigua a 
dos tubs del tipus 9t-650-4f, per a una potència frigorífica de 16 kW i una potència calorífica, incloent 
safata de condensats i refredament adiabàtic, quatre comportes motoritzades de 500x300 mm, 
recuperador entàlpic pel total de cabal impulsat, humidificador de panell cel·lular. mides totals de 
3500x930x1460 mm, amb variador de freqüència incorporat, marca SERVOCLIMA model CTA-3. 
 
Les dades entrades al CALENER són: 
 

Nom Clima edifici A Clima edifici B 
 Tipus Climatizadora de aire primario Climatizadora de aire primario 
 Font de calor   Agua caliente Agua caliente 
 Potencia bateria fred(kW)   45,80 16 
 Potencia bateria calor (kW)   45,80 16 
 Cabal ventilador d'impulsió (m³/h)   8.370 2.925 
 Potencia ventilador d’impulsió (kW)   3,00 1,10 
 Control ventilador d'impulsió  Caudal constante Caudal constante 
 Cabal ventilador de retorn (m³/h)   8.370 2.925 
 Potencia ventilador de retorn (kW)   3,00 1,10 

 
Crear  una UTA 
Prement en la carpeta “Subsistemas secundarios” amb 
el botó dret i se’ns desplegarà un quadre de diàleg que 
en demanarà el nom del sistema i tipus, l’anomenem i 
triem un del ventall que ens ofereix  i acceptem. (en el 
nostre cas és” Climatizadora de aire primario”). 
Ens apareix un nou quadre de diàleg demanant el 
circuit d’agua freda que alimenta la bateria de la UTA, 
triem circuit refredadora i acceptem. 
 
 

Ens apareix un nou quadre de diàleg demanant 
el circuit d’aigua calenta i la seva potència 
calorífica, triem el circuit de calefacció,entrem el 
seu valor, 45,80 KW i acceptem. 
 

 
 
Ens apareix un nou quadre de diàleg 
demanant la potencia del ventilador 
d’impulsió 3 Kw , la potència total i sensible 
de la bateria de fred 45,8 Kw i 36,34 Kw, 
font de calor (circuit d’aigua calenta) i cabal 
del ventilador d’impulsió 
 
 

Ens apareix llavors un nou 
quadre de diàleg amb 7 
pestanyes més: 
 
“Especificaciones  básicas” 
“Ventiladores” 
“Refrigeración” 
“Calefacción” 
“Control” 
“Técnicas de recuperación 
“Curvas de comportamiento” 
 
En la primera es reflecteix el 
nom i tipus de sistema i ens 
permet definir el tipus de 
retorn i control d’humitat 

 
 
En la pestanya “Ventiladores” 
es reflecteixen les dades 
entrades de cabal i potència, 
ens permet associar-hi un 
horari de funcionament, fixa el  
tipus de control ( donat que el 
sistema  és de cabal constant) 
i ens deixa triar la  posició del 
control (Draw trough/blow 
trough) 
 
També deixa triar si hi ha 
ventilador de retorn amb la 
potència i cabal. 

 
Blow-Through: El ventilador d'impulsió està col·locat aigües a dalt de les bateries i bufa (blow) l'aire a 
través de les mateixes. 
Draw-Through: El ventilador d'impulsió està col·locat aigües a baix de les bateries centrals i "tira" 
(draw) de l’aire a través de les mateixes. 
Per a tots els sistemes el valor per defecte és "Draw-*Through" excepte per el sistema de 
doble conducte que val "Blow-Through". 
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En la pestanya “Refrigeración” ens apareixen 
quatre subpestanyes més. 
 
En la primera “Baterias”es reflecteixen les dades 
entrades de cabal, potències, circuit hidràulic  i el 
salt tèrmic  i permet triar el tipus de vàlvula de 
control de la bateria de fred ( en aquest cas  és 
de tres vies). 
 
La resta  de subpestanyes no són d’aplicació en 
la nostre tipus climatitzadora. 

 
En la pestanya “Calefacción” 
ens apareixen quatre 
subpestanyes més. 
 
En la primera “Fuentes de 
calor”es reflecteixen les dades 
entrades en el quadre de diàleg 

que surt al crear el sistema. 
 
 
 
En la segona “Baterias”es reflecteixen 
les dades entrades de cabal, potència, 
circuit hidràulic  i el salt tèrmic  i 
permet triar el tipus de vàlvula de 
control de la bateria de calor ( en 
aquest cas  és de tres vies). 
 
La resta  de subpestanyes no són 
d’aplicació en la nostre tipus 
climatitzadora. 
 

 
 
En la tercera pestanya “Control” s’han 
d’entrar les dades referents a les 
temperatures màximes i mínimes d’impulsió 
de l’aire i triar un horari de disponibilitat i un 
horari de control de Temperatura.  
 
En la pestanya “Tecnicas de recuperación “ 
no introduirem cap dada. 
 
 

 
Crear un espai d’aire primari: 
Com que del sistema UTA que tenim en el nostre edifici al només voler simular el consum dels 
ventiladors associats a 
un horari ens obliga a 
crear un espai fictici, 
que crearem de la 
següent manera: 
 
Anar a la pestanya 
“Geometria”, crear un 
espai en qualsevol 
planta.  
 
Aquest espai es 
selecciona de la llibreria 
de CALENER GT tal 
com es mostra en la 
figura.  

 
 
L’espai ha de quedar de la següent 
manera, si entrem ales pestanyes 
d’ocupació i il·luminació veurem que la 
ocupació és nula i que la potencia de 
les fonts internes de calor i il·luminació  
és Zero. 
 
 
 
 

Després tornem a la pestanya de 
“Subsistemes secundarios” i des 
de sobre un subsistema de 
climatitzadora premem amb el botó 
de la dreta i se’ns desplegarà 
l’opció de crear una zona, que 
carregarem des de la llibreria del 
CALENER  i que es diu “Zona de 
aire primario” 
 
Tal com podem veure en la figura 
del costat, acceptem i ens 
apareixerà un quadre com el que 
veiem a la figura següent amb les 
dades que hem anat creant abans.  
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En la pestanya “Caudales “ hi haurà les introduïdes 
en la creació de la climatitzadora associada a 
l’espai i a “Unidades terminales” no hi haurà res. 
 
 
 
 
 
 
 

7.9.2.   Subsistema de calefacció per terra radiant  
La calefacció de la zona residencial i els vestidors es realitza mitjançant el sistema de terra radiant. 
 
Les dades entrades al CALENER pel sistema de terra radiant  són: 
 

Nom Terra radiant 
 Tipus Sólo calefacción por agua 
Subtipus de sistema   Paneles radiantes 
 Font de calor   Agua caliente 
 Potencia bateria calor (kW)   99,02 
 Circuit hidràulic   Circuit calefacció 
 Salt tèrmic  ºC 7 
Tipus de vàlvula Tres vies 
Control ( Horari)   HA-calef-20º 

 
Les dades entrades al CALENER a nivell de zona pel  terra radiant  són: 
 

PLANTA 0 EDIFICI A 
Nom Potència calor (kw) Tipus 

P02_E19_TR-Vestidors 4,37 Terra radiant 
 
 

PLANTA 1 EDIFICI A 
Nom Nom Nom 

P03_E07_TR-Dormitoris 8,48 Terra radiant 
P03_E08_TR-Circulacions   3,38 Terra radiant 
P03_E09_TR-Bany adaptat 0,76 Terra radiant 
P03_E10_TR-Habitació aïllament 0,94 Terra radiant 
P03_E11_TR-Banys usuari 1,38 Terra radiant 
P03_E13_TR-Office menjador 0,85 Terra radiant 

 
PLANTA 2 EDIFICI A 

Nom Potència calor (kw) Tipus 
P04_E01_TR-Dormitoris 8,48 Terra radiant 
P04_E04_TR-Office menjador 0,85 Terra radiant 
P04_E05_TR-Circulacions 3,38 Terra radiant 
P04_E07_TR-Banys usuari 1,38 Terra radiant 
P04_E08_TR-Habitació aïllament 0,94 Terra radiant 
P04_E09_TR-Bany adaptat 0,76 Terra radiant 
P04_E10_TR-Office menjador 0,85 Terra radiant 

P04_E013_TR-Dormitoris 8,48 Terra radiant 
P04_E14_TR-Circulacions  3,38 Terra radiant 
P04_E15_TR-Bany adaptat 0,76 Terra radiant 
P04_E16_TR-Habitació aïllament 0,94 Terra radiant 
P04_E17_TR-Banys usuari 1,38 Terra radiant 

 
PLANTA 3 EDIFICI A 

Nom Potència calor (kw) Tipus 
P05_E01_TR-Dormitoris 8,48 Terra radiant 
P05_E04_TR-Office menjador 0,85 Terra radiant 
P05_E05_TR-Circulacions 3,38 Terra radiant 
P05_E07_TR-Banys usuari 1,38 Terra radiant 
P05_E08_TR-Habitació aïllament 0,94 Terra radiant 
P05_E09_TR-Bany adaptat 0,76 Terra radiant 
P05_E10_TR-Office menjador 0,85 Terra radiant 
P05_E013_TR-Dormitoris 8,48 Terra radiant 
P05_E14_TR-Circulacions  3,38 Terra radiant 
P05_E15_TR-Bany adaptat 0,76 Terra radiant 
P05_E16_TR-Habitació aïllament 0,94 Terra radiant 
P05_E17_TR-Banys usuari 1,38 Terra radiant 

 
PLANTA 4 EDIFICI A 

Nom Potència calor (kw) Tipus 
P06_E01_TR-Dormitoris 8,48 Terra radiant 
P06_E02_F-Sala i educador 14,80 Fan-coil 
P06_E04_TR-Office menjador 0,85 Terra radiant 
P06_E05_TR-Circulacions  3,38 Terra radiant 
P06_E07_TR-Banys usuari 1,38 Terra radiant 
P06_E08_TR-Habitació aïllament 0,94 Terra radiant 
P06_E09_TR-Bany adaptat 0,76 Terra radiant 

 
 
Crear  sistema de terra radiant 
 
Prement en la carpeta “Subsistemas secundarios” 
amb el botó dret i se’ns desplegarà un quadre de 
diàleg que en demanarà el nom del sistema i tipus, 
l’anomenem i triem un del ventall que ens ofereix  i 
acceptem. (en el nostre cas és” Solo calefacción por 
agua”). 
 
Ens apareix un nou quadre de diàleg demanant la font 
de calor zonal, triem “Agua caliente” i subsistema 
tipus, triem “Paneles radiantes” i acceptem. 
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Ens apareix un nou quadre de diàleg 
demanant el circuit d’aigua calenta i 
la seva potència calorífica, triem el 
circuit de calefacció,entrem el seu 
valor, 99,02 KW i acceptem. 

 
Ens apareix llavors un nou quadre de 
diàleg amb 7 pestanyes més, de les 
quals només ens serveixen dues: 
 
“Especificaciones  básicas” 
 “Calefacción” 
 
En la primera es reflecteix el nom, 
tipus  i subtipus de sistema. 
 

 
En la pestanya “Calefacción” ens apareixen quatre 
subpestanyes més. 
 
En la primera “Fuentes de calor”es reflecteixen les 
dades entrades en el quadre de diàleg que surt al 
crear el sistema. 

 
 
 
 
En la segona “Baterias”es reflecteixen 
les dades entrades de potència, circuit 
hidràulic  i el salt tèrmic  i permet triar el 
tipus de vàlvula de control de la bateria 
de calor ( en aquest cas  és de tres 
vies). 
 
La resta  de subpestanyes no són 
d’aplicació en aquest tipus de sistema. 

 
 
Zones 
 
Aquest tipus de subsistema cal acabar de 
definir-lo a nivell de zona.  
 
Primer el que cal fer és assignar-li les zones a 
les que abasteix. 
 
Ho farem des de la pantalla “Esquema de 
principios”. 
 

Primer anirem a la banda esquerra de la pantalla, 
on tenim l’arbre desplegable, seleccionarem el 
subsistema secundari “Terra radiant” i mantenint-lo 
seleccionat tal com podem veure a la figura de 
dreta, anirem a la llista de zones i seleccionarem 
els espais que vulguem assignar  al subsistema 
Terra radiant. 
 
Un cop assignades les zones al subsistema ja podem entrar per editar-ne les dades, des de la taula de 
propietats o des de el desplegable prement sobre cada zona amb el botó dret. 
 
Un cop més advertim que des de taula de propietats és més ràpid, però anem a veure des del quadre 
de diàleg les propietats que cal editar. 
 
Des de el quadre de diàleg “Zona“ veiem que hi 
ha tres pestanyes: 
 
“Especificaciones  básicas” 
 “Caudales” 
“Unidades terminales” 
 
En la primera hi veiem les dades de l’espai amb 
la que està relacionada i que les adopta per 
defecte i el nom al sistema que està enllaçat. 
 
 Al apartat “Termostato” ens deixa definir les 
característiques d’aquest , que en aquest cas és 
proporcional i ampla de banda 1ºC, vol dir que  si 
hem definit l’horari a 20ºC de temperatura de 
consigna, quan la temperatura simulada del 
espai  baixi a 19,5ºC es sol·licitarà calefacció al 
sistema secundari i quan aquesta estigui a 20,5 
es desconnectarà. 
 
 
L’altre opció seria “Todo/nada”, en aquest cas quan la temperatura estigués per sota 20ºC s’activaria el 
subsistema secundari i quan estigués per sobre 20ºC es desconnectaria. 
 

 
En l’apartat “Caudales“ no introduirem cap  
valor i en el de “Unidades terminales” 
introduirem els valor de la potència  
calorífica instal·lada a la zona, el cabal el 
calcula el programa automàticament a 
partir del salt tèrmic considerat i la potència 
instal·lada. 
 

· ·

QCabal
Cp T ρ

=


 

 
(3,5Kw*3600s)/(4,1858Kj/KgK*7K*1Kg/l)= 430 l/h 
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7.9.3.   Subsistema Fan-coils  
La climatització dels espais amb ús docent, administratiu i en la part ocupada per i bugaderia  en planta 
0 de l’edifici A, a més de les sales menjador i educadors de cada planta es climatitzen mitjançant un 
sistema fan-coils horitzontals instal·lats dins del fals sostre amb conductes d’impulsió i retorn d’aire. 
 
Les característiques d’aquests Fan-coils  són: 
 

• Fan-coil horitzontal per anar col·locat en fals sostre amb bateria de dos tubs amb una potència 
calorífica de 5.000 w i frigorífica de 3.530 w, cabal d'aire màxim de 684 m³/h i 3 velocitats, 
dimensions 799x618x220 mm, inclou kit de vàlvules motoritzades i termòstat model tr12, marca 
CARRIER, model 42nf33hf. 

• Fan-coil horitzontal per anar col·locat en fals sostre amb bateria de dos tubs amb una potència 
calorífica de 6.000 w i frigorífica de 4.170 w. cabal d'aire màxim de 857 m³/h i 3 velocitats, 
dimensions 999x618x220 mm,  inclou kit de vàlvules motoritzades i termòstat model tr12, marca 
CARRIER, model 42nf43hf. 

• Fan-coil horitzontal per anar col·locat en fals sostre amb bateria de dos tubs amb una potència 
calorífica de 6.840 w i frigorífica de 4.940 w, cabal d'aire màxim de 1.015 m³/h i 3 velocitats, 
dimensions 999x618x220 mm. inclou kit de vàlvules motoritzades i termòstat model tr12. 
totalment instal·lat i comprovat, marca CARRIER, model 42nf50hf. 

• Fan-coil horitzontal per anar col·locat en fals sostre amb bateria de dos tubs amb una potència 
calorífica de 7.300 w i frigorífica de 5.500 w, cabal d'aire màxim de 936 m³/h i 3 velocitats, 
dimensions 925x750x285 mm. inclou kit de vàlvules motoritzades i termòstat model tr12, marca 
CARRIER, model 42dwc07. 

• Fan-coil  horitzontal per anar col·locat en fals sostre amb bateria a dos tubs amb una potència 
calorífica de 9.310 w i frigorífica de 6.800 w, cabal d'aire màxim de 1.260 m³/h i 3 velocitats, 
dimensions 925x750x285 mm, inclou kit de vàlvules motoritzades i termòstat model tr12, marca 
CARRIER, model 42dwc09. 

• Fan-coil horitzontal per anar col·locat en fals sostre amb bateria de dos tubs amb una potència 
calorífica de 14.800 w i frigorífica de 10.400 w, cabal d'aire màxim de 2.268 m³/h i 3 velocitats,  
dimensions 1.325x750x285 mm, inclou kit de vàlvules motoritzades i termòstat model tr12, 
marca CARRIER, model 42dwc12. 

• Fan-coil horitzontal per anar col·locat en fals sostre amb bateria de dos tubs amb una potència 
calorífica de 18.700 w i frigorífica de 13.400 w, cabal d'aire màxim de 2.268 m³/h i 3 velocitats, 
dimensions 1.325x750x285 mm, inclou kit de vàlvules motoritzades i termòstat model tr12, 
marca CARRIER, model 42dwc16. 

 
La seva ubicació es pot veure en el Document 2.Documentació gràfica, plànols de calefacció 
 
Les dades entrades al CALENER pel sistema de Fan-coils  són: 
 

PLANTA -1 EDIFICI B 

Nom Cabal 
(m3/h) 

Potència calor 
(kw) 

Potència fred 
(kw) Tipus 

P01_E01 Sala polivalent 2268 14,8 10,4 Fan-coil 
 
 

PLANTA 0 EDIFICI B 

Nom Cabal 
(m3/h) 

Potència calor 
(kw) 

Potència fred 
(kw) Tipus 

P02_E01_F-Espai polivalent 1 2268 14,8 10,4 Fan-coil 
P02_E02_F-Espai polivalent 2 2268 14,8 10,4 Fan-coil 
P02_E03_F-Circulacions 1496 12,34 8,84 Fan-coil 
P02_E05_F-Tallers 936 7,3 5,5 Fan-coil 

P02_E07_F-Sala professors 936 7,3 5,5 Fan-coil 
P02_E09_F-Despatx tècnic 1 1015 6,8 4,94 Fan-coil 
P02_E10_F-Despatx tècnic 2 1015 6,8 4,94 Fan-coil 
P02_E11_F-Despatx tècnic 3 1015 6,8 4,94 Fan-coil 
P02_E12_F-Infermeria 1015 6,8 4,94 Fan-coil 
P02_E13_F-Despatx educador 1260 9,31 6,8 Fan-coil 
P02_E14_F-Vestíbul 2268 14,8 10,4 Fan-coil 

PLANTA 0 EDIFICI A 
P02_E15_F-Administració 857 6 4,17 Fan-coil 
P02_E16_F-Coordinador 684 5 3,53 Fan-coil 
P02_E17_F-Direcció 684 5 3,53 Fan-coil 
P02_E18_F-Bugaderia-cosidor 1260 9,31 6,8 Fan-coil 
P02_E20_F-Sala visites 1 684 5 3,53 Fan-coil 
P02_E21_F-Sala visites 2 684 5 3,53 Fan-coil 
P02_E22_F-Sala visites 3 684 5 3,53 Fan-coil 
P02_E23_F-Circulacions adm. 2268 14,8 10,4 Fan-coil 
P02_E24_F- Sala reunions 936 7,3 5,5 Fan-coil 

 
 
 

PLANTA 1 EDIFICI B 

Nom Cabal 
(m3/h) 

Potència calor 
(kw) 

Potència fred 
(kw) Tipus 

P03_E01_F-Espai polivalent 1 2268 14,8 10,4 Fan-coil 
P03_E02_F-Espai polivalent 2 2268 14,8 10,4 Fan-coil 
P03_E03_F-Circulacions 771 6,36 4,56 Fan-coil 

PLANTA 1 EDIFICI A 
P03_E05_F-Sala i educador 2268 18,70 13,40 Fan-coil 

 
 
 

PLANTA 2 EDIFICI A 

Nom Cabal 
(m3/h) 

Potència calor 
(kw) 

Potència fred 
(kw) Tipus 

P04_E02_F- Sala i educador 2268 18,70 13,40 Fan-coil 
P04_E11_F-Sala  i educador 2268 18,70 13,40 Fan-coil 

 
 
 

PLANTA 3 EDIFICI A 

Nom Cabal 
(m3/h) 

Potència calor 
(kw) 

Potència fred 
(kw) Tipus 

P05_E02_F-Sala i educador 2268 18,70 13,40 Fan-coil 
P05_E11_F-Sala i educador 2268 18,70 13,40 Fan-coil 

 
 
 
 

PLANTA 4 EDIFICI A 

Nom Cabal 
(m3/h) 

Potència calor 
(kw) 

Potència fred 
(kw) Tipus 

P06_E02_F-Sala i educador 2268 18,70 13,40 Fan-coil 
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PLANTA -1 EDIFICI B 

Nom 
Factor de 
transport 
(w/m³h) 

Consum motor 
(W) 

Potència 
sensible fred 

(kw) 
Model fan-

coil 

P01_E01 Sala polivalent 0.15 360 8,52 42dwc12 
PLANTA 0 EDIFICI B 

Nom 
Factor de 
transport 
(w/m³h) 

Consum motor 
(W) 

Potència 
sensible fred 

(kw) 
Model fan-

coil 

P02_E01_F-Espai polivalent 1 0.15 360 8,52 42dwc12 
P02_E02_F-Espai polivalent 2 0.15 360 8,52 42dwc12 
P02_E03_F-Circulacions 0,17 410 7,05 42dwc16* 
P02_E05_F-Tallers 0,11 105 4,35 42dwc07 
P02_E07_F-Sala professors 0,11 105 4,35 42dwc07 
P02_E09_F-Despatx tècnic 1 0,10 98 3,95 42nf50hf 
P02_E10_F-Despatx tècnic 2 0,10 98 3,95 42nf50hf 
P02_E11_F-Despatx tècnic 3 0,10 98 3,95 42nf50hf 
P02_E12_F-Infermeria 0,10 98 3,95 42nf50hf 
P02_E13_F-Despatx educador 0,15 195 5,32 42dwc09 
P02_E14_F-Vestíbul 0.15 360 8,52 42dwc12 

PLANTA 0 EDIFICI A 
P02_E15_F-Administració 0,09 75 4,17 42nf43hf 
P02_E16_F-Coordinador 0,12 85 2,82 42nf33hf 
P02_E17_F-Direcció 0,12 85 2,82 42nf33hf 
P02_E18_F-Bugaderia-cosidor 0,15 195 5,32 42dwc09 
P02_E20_F-Sala visites 1 0,12 85 2,82 42nf33hf 
P02_E21_F-Sala visites 2 0,12 85 2,82 42nf33hf 
P02_E22_F-Sala visites 3 0,12 85 2,82 42nf33hf 
P02_E23_F-Circulacions adm. 0.15 360 8,52 42dwc12 
P02_E24_F- Sala reunions 0,11 105 4,35 42dwc07 

 
42dwc16* La climatització es fa amb un màquina que es reparteix entre dos espais. 
 

PLANTA 1 EDIFICI B 

Nom 
Factor de 
transport 
(w/m³h) 

Consum motor 
(W) 

Potència 
sensible fred 

(kw) 
Model fan-

coil 

P03_E01_F-Espai polivalent 1 0.15 360 8,52 42dwc12 
P03_E02_F-Espai polivalent 2 0.15 360 8,52 42dwc12 
P03_E03_F-Circulacions 0,17 410 3,64 42dwc16* 

PLANTA 1 EDIFICI A 
P03_E05_F-Sala i educador 0,17 410 10,70 42dwc16 

 
42dwc16* La climatització es fa amb un màquina que es reparteix entre dos espais. 
 

PLANTA 2 EDIFICI A 

Nom 
Factor de 
transport 
(w/m³h) 

Consum motor 
(W) 

Potència 
sensible fred 

(kw) 
Model fan-

coil 

P04_E02_F- Sala i educador 0,17 410 10,70 42dwc16 
P04_E11_F-Sala  i educador 0,17 410 10,70 42dwc16 

 

PLANTA 3 EDIFICI A 

Nom 
Factor de 
transport 
(w/m³h) 

Consum motor 
(W) 

Potència 
sensible fred 

(kw) 
Model fan-

coil 

P05_E02_F-Sala i educador 0,17 410 10,70 42dwc16 
P05_E11_F-Sala i educador 0,17 410 10,70 42dwc16 

 
PLANTA 4 EDIFICI A 

Nom 
Factor de 
transport 
(w/m³h) 

Consum motor 
(W) 

Potència 
sensible fred 

(kw) 
Model fan-

coil 

P06_E02_F-Sala i educador 0,17 410 10,70 42dwc16 
 
Crear  sistema de Fan-coils 
 
El subsistema Fan-coil implica que s’han de crear tants subsistemes secundaris d’aquest tipus com 
quantitat de fan-coils tenim, en aquest cas 30 unitats, la seva creació com veurem no és complicada 
(sempre que es tinguin les dades necessàries) però el fet de tenir-ne tanta quantitat és entretingut. 
 
En l’exemple el realitzarem de l’espai P01_E01 Sala polivalent, que s’hi instal·larà un fan-coil 
CARRIER, model 42dwc12. 
 
Prement en la carpeta “Subsistemas secundarios” amb 
el botó dret i se’ns desplegarà un quadre de diàleg que 
en demanarà el nom del subsistema i tipus, l’anomenem 
i triem un del ventall que ens ofereix  i acceptem. (en el 
nostre cas és” Ventiloconvectores(fan-coil)”). 
 
Ens apareix un nou quadre de diàleg demanant el circuit 
d’aigua freda que alimentarà els fan-coils, triem circuit 
refredadora i acceptem. 
 
 

 
 
 

 
Ens apareix un nou quadre de diàleg 
demanant la potencia total i sensible de la 
bateria de fred 10,40  i 8,52 Kw , font de 
calor (circuit d’aigua calenta) i cabal del 
ventilador d’impulsió, en aquest cas 2268 
m³/h, acceptem. 

Ens apareix un nou quadre de 
diàleg demanant el circuit d’aigua 
calenta i la seva potència calorífica, 
triem el circuit de calefacció,entrem 
el seu valor, 14,80 KW i acceptem. 
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Ens apareix llavors un nou quadre de 
diàleg amb 7 pestanyes més: 
 
“Especificaciones  básicas” 
“Ventiladores” 
“Refrigeración” 
“Calefacción” 
“Control” 
“Técnicas de recuperación 
“Curvas de comportamiento” 
 
En la primera només es reflecteix el nom i 
tipus de sistema . 
 
En la pestanya “Ventiladores” es reflecteixen les dades entrades de cabal, “factor de transporte” *i 
ens permet associar-hi un horari de funcionament, en aquets cas l’horari de ventilació creat. 
 
També deixa triar si hi ha ventilador 
de retorn amb la potència i cabal, en 
el nostre cas no el triarem, donat 
que ja creem les climatitzadores 
d’aire primari i duplicaríem el 
consum dels ventiladors de retorn ( 
recordem que el ventilador de retorn 
no és una característica del fan-coil, 
el cabal introduït és el del ventilador 
que porta el mateix fan-coil per la 
distribució de l’aire) 
 
“Factor de transporte” * és el 
quocient entre potència elèctrica 
consumida del ventilador (W) del 
fan-coil (w) i el cabal d’aire que mou 
(m³/h).  
Ft=360W/2268 m³/h= 0,1587 W/ m³/h 

 
 
En la pestanya “Refrigeración” ens 
apareixen quatre subpestanyes més, 
però només conté informació del fan-
coil la primera “Baterias”. 
 
A “Baterias” es reflecteixen les dades 
entrades de potències, circuit hidràulic  
i el salt tèrmic  i permet triar el tipus 
de vàlvula de control de la bateria de 
fred ( en aquest cas  és de tres vies). 
 
 
 
 
 
 
En la pestanya “Calefacción” ens 
apareixen quatre subpestanyes més. 

 
En la primera “Fuentes de calor”es 
reflecteixen les dades entrades en el quadre 
de diàleg que surt al crear el sistema. 
 
En la segona “Baterias”es reflecteixen les 
dades entrades de  potència, circuit hidràulic  
i el salt tèrmic  i permet triar el tipus de 
vàlvula de control de la bateria de calor ( en 
aquest cas  és de tres vies). 
 
La resta  de subpestanyes no són d’aplicació 
en el fan-coil 
 

 
En la tercera pestanya “Control” 
s’han d’entrar les dades 
referents a les temperatures 
màximes i mínimes d’impulsió 
de l’aire i triar un horari de 
disponibilitat per fred i calor.  
 
En la pestanya “Tecnicas de 
recuperación “ no introduirem 
cap dada 
 

Zones 
Aquest tipus de subsistema al igual que el terra radiant cal acabar de definir-lo a nivell de zona.  
 
Primer el que cal fer és assignar-li les zones a les que abasteix, tal i com s’ha explicat pel terra radiant. 
 
Un cop assignades les zones al subsistema ja podem entrar per editar-ne les dades, des de la taula de 
propietats o des de el desplegable prement sobre cada zona amb el botó dret. 
 
Un cop més advertim que des de taula de propietats és més ràpid, però anem a veure des del quadre 
de diàleg les propietats que cal editar. 
 
Des de el quadre de diàleg “Zona“ veiem que hi ha tres 
pestanyes: 
 
“Especificaciones  básicas” 
 “Caudales” 
“Unidades terminales” 
 
En la primera hi veiem les dades de l’espai amb la que 
està relacionada i que les adopta per defecte i el nom 
al sistema que està enllaçat. 
 
A l’apartat “Termostato” ens deixa definir les 
característiques d’aquest , que en aquest cas és 
proporcional tal i com hem explicat en l’apartat anterior 
i triem els horaris de refrigeració i calefacció. 
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En l’apartat “Caudales“  
introduirem el valor del cabal 
d’aportació d’aire exterior que 
obliga el RITE, calculat tal i com ja 
s’ha explicat en l’apartat 6.3.4  
“Clase por defecto de los 
espacios habitables”. 
 
L’aire d’impulsió és el del fan-coil i 
en ventilador de retorn tornem a 
seleccionar “No” 
 

 
 
En l’apartat “Unidades terminales” veiem els valors 
entrats en els quad re de diàlegs de creació del fan-
coil de la potència de refrigeració i calorífica 
instal·lada a la zona, el cabal el calcula el programa 
automàticament a partir del salt tèrmic considerat i 
la potència instal·lada. 

· ·

QCabal
Cp T ρ

=


 

7.10. CÀLCULS  
 
Per calcular només cal prémer el 
botó corresponent “Calificar” 
situat a la part superior de la 
pantalla i el programa ja se’n 
cuida de fer la resta. 
 
Un cop acabat el càlcul de la 
qualificació surt una pantalla 
emergent que informa  de a 
qualificació obtinguda i et permet 
visualitzar un informe en format 
“pdf” que un cop generat es 
guarda automàticament en el 
directori on hi ha els arxius del 
projecte. 
 
L’informe en “pdf” es pot veure al 
Document 3.Annex3. 
 
 
 
 
 

7.11. RESULTATS 
Un cop finalitzat el procés de càlcul el 
podem visualitzar de manera més 
detallada, prement sobre el botó “Ver 
resultados”. S'obre un formulari, que 
permet veure els resultats. 
 
Es pot veure l’etiqueta de la qualificació 
energètica, en terme d'emissions de 
CO2 i les gràfiques i taules de consums 
en KWh o emissions de CO2. 
Per veure els resultats, o bé es fa doble 
clic sobre l'informe en qüestió en l'arbre 
d'edificis o bé s'utilitza l'eina, de la barra 
d'eines. 
 
 
L’eina “Resultados” és una eina independent per a l'anàlisi dels resultat obtinguts en la qualificació d'un 
edifici. El principal objectiu d'aquesta eina és guiar les modificacions a introduir per disminuir les 
emissions de CO2 associades al consum energètic en el projecte que s'està analitzant, és a dir, per 
millorar la qualificació d'aquest edifici. 
 
Aquesta eina es pot utilitzar de forma independent a CALENER GT i es pot executar de tres formes 
diferents: 

• Des del grup de programes (Resultats *CALENER-*GT ), en aquest cas s'obrirà l'aplicació 
però no es carregarà cap edifici fins que l'usuari ho sol·liciti. 

• Utilitzant el botó “Veure Resultats” des del propi programa CALENER GT, en aquest cas l'eina de 
resultats s'arrencarà carregant l'edifici actiu en aquest instant. 

• Es pot arrencar directament des del directori principal de CALENER GT executant el programa 
“Resultats_*CALENER.*exe”. 

 
Els resultats que es poden visualitzar estan organitzats en diferents informes segons s'estigui interessat 
en l'estudi concret d'un edifici o en la comparació entre varis d'ells. Els resultats mostrats, en base 
anual, i/o mensual específics d'un edifici, són les emissions de CO2, l'energia primària i l'energia final 
procedent del consum energètic dels equips primaris i subsistemes secundaris que constitueixen les 
instal·lacions de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i il·luminació. 
 
Els resultats obtinguts en aquest projecte i que es poden veure des de aquesta eina, es mostren a 
continuació. 

7.11.1. Etiqueta 
CALENER GT basa la qualificació energètica de l'edifici en el càlcul previ dels indicadors d'eficiència 
energètica o indicadors energètics de l'edifici. El programa calcula 6 indicadors d'eficiència energètica 
basats en els següents conceptes: 
 

1. Demanda de calefacció: Aquesta demanda és la demanda de calefacció a temperatura constant 
(20ºC) per tot l'any (sense cap parada) de tots els espais de l'edifici. 

2. Demanda de refrigeració: Aquesta demanda és la demanda de refrigeració a temperatura 
constant (20ºC) para tot l'any (sense cap parada) de tots els espais de l'edifici. 

3. Emissions de Climatització: Són les emissions de CO2 associades al consum d'energia de tots 
els equips utilitzats per donar calefacció, refrigeració i ventilació. 

4. Emissions de A.C.S.: Són les emissions de CO2 associades al consum d'energia de 
tots els equips utilitzats per donar el servei d'aigua calenta sanitària. 
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5. Emissions d'Il·luminació: Són les emissions de CO2 associades al consum d'energia 
de totes les lluminàries presents a l'edifici. 

6. Emissions Totals: Són les emissions de CO2 associades a tot el consum d'energia de l'edifici, 
és per tant igual a la suma dels tres conceptes d'emissions anteriorment esmentats. 

 
Els indicadors d'eficiència energètica són resultat de dividir el concepte que qualifiquen per a l'edifici 
definit per l'usuari (edifici objecto) pel valor del mateix concepte per a l'edifici de referència. Així, per 
exemple, l'indicador d'eficiència energètica per a les emissions totals serà igual a les emissions de CO2 
de l'edifici objecto dividit per les emissions de CO2 de l'edifici de referència.  
 
CALENER GT utilitza els següents coeficients de pas a energia primària i a emissions de CO2, aquests 
coeficients no són modificables per l'usuari: 
 

Taula7.11.1 Coeficients de pas (Font :Manual CALENER GT-IDAE) 
 

 Coeficients de pas a  Coeficient de pas a  
Tipus d’energia  energia primària  emissions  
 (kWh/kWh)  (kg CO2/kWh)  
Carbó d’us domèstic  1,000  0,347  
GLP  1,081  0,244  
Gasoil 1,081  0,287  
Fueloil  1,081  0,28  
Gas Natural  1,011  0,204  
Biomassa y biocarburantes  1,000  0,00  
Electricitat  2,603 (peninsular) 3,347 

(extra-peninsular) **  
0,649 (peninsular) 0,981 
(extra-peninsular) **  

 
Per a la biomassa, el biogàs i els bio carburants, es considera un saldo neutre, realitzant la hipòtesi que 
les emissions de CO2 en el procés de combustió es compensen amb l'absorció d'aquest gas durant la 
fase de creixement vegetal. 
**Extra-peninsular: Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.  

7.11.2. Etiqueta de sol·licitud de registre i modificat. 
A continuació reproduïm l’etiquetes obtingudes en la primera sol·licitud de registre i els seu modificat. 
 

ETIQUETA GLOBAL i  DETALLADA INICIALS 

 

A semblat oportú explicar els fets que porten al modificat de la certificació energètica de projecte, donat 
que si algú vol emprar el CALENER GT pugui tenir presents els inconvenients que presenta. 
 
De l’etiqueta detallada s’extreuen ja les primeres dades i s’observen els indicadors esmentats molt alts, 
es procedeix a la revisió de les dades entrades al programa i no s’observa cap entrada anòmala, pel 
que es decideix adjuntar-la al projecte executiu per què passi la revisió de GISA i del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, en data 21/10/2010. 
 
En data 24/03/2011 un cop passada la revisió no es fa cap esmena ,es decideix demanar  nº de 
sol·licitud de registre telemàtic, visar-la conjuntament amb el projecte executiu i enviar-la al Promotor 
(Departament d’Acció Social i Ciutadania ), per què entri el projecte de  certificació energètica de 
projecte en format paper  i es demani la sol·licitud de registre de certificació energètica de projecte, de 
manera que es tanqui el tràmit. 
 
Aquest roman en una taula de despatx fins a finals d’Agost de 2011, que es quan entra a ICAEN amb 
format paper, és llavors quan ICAEN adverteix de les anomalies i les seves causes i quan ja gairebé 
acabat aquest PFG (es donava aquest tràmit per realitzat) obliga a canviar-ne alguns apartats. 
 
A continuació reproduïm l’etiqueta definitiva acceptada per l’ICAEN obtinguda en el modificat a la 
sol·licitud de registre: 
 

ETIQUETA GLOBAL i  DETALLADA DEL MODIFICAT I DEFINITIVES 

 
 
En l’etiqueta definitiva es poden veure els dos indicadors anòmals corregits. 
 
En principi des de  l’ICAEN es demanava que les permeabilitats a l’aire de les fusteries de l’edifici 
objecte s’igualessin al de referència, però llavors els indicadors es movien totalment al contrari del que 
estan ara, penalitzant al nostre edifici de manera irreal. Per tant es proposa a l’ICAEN que em deixí 
introduir el valor de permeabilitat a l’aire de les fusteries que faci obtenir un resultat de càlcul de 
demanda proper a l’obtingut en el LIDER, un 70 % del de referència , aquest valor s’obté per una 
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permeabilitat a l’aire de fusteries de classe 3 en el nostre cas , des de ICAEN accedeixen donat que 
hem d’entendre que com a mínim el LIDER funciona correctament.  
 
El segon indicador (ACS) no s’aconsegueix ajustar als consums obtinguts amb càlculs fets a part i es 
decideix anul·lar tal com proposen des de l’ICAEN. 
 
El resultat obtingut és el que es pot veure, lletra “B” força proper a una “A”. 
 

7.11.3. Emissions de CO2 
 
 

GRÀFICA MENSUAL D’EMISSIONS DE CO2 TOTALS 
 

TAULA MENSUAL D’EMISSIONS DE CO2 TOTALS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFICA ANUAL D’EMISSIONS DE CO2 PER ENERGIES 
 

TAULA ANUAL D’EMISSIONS DE CO2 PER ENERGIES 
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7.11.4. Emissions d’Energia Final 
Entenem com energia final a l'energia tal com s'utilitza en els punts de consum, per exemple, 
l'electricitat per escalfar el forn que utilitzem a casa.  
 

GRÀFICA MENSUAL DE CONSUM D’ENERGIA FINAL  
 

TAULA MENSUAL DE CONSUM D’ENERGIA FINAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÀFICA ANUAL DE CONSUMS D’ENERGIA FINAL 

 

TAULA ANUAL DE CONSUMS D’ENERGIA FINAL 

 

 
Caldria sumar en aquest apartat els 20.558 Kwh consumits per escalfar l’ACS, en realitat necessitem 
61.090 Kwh, dels quals el 61,6 % es realitza amb plaques solars, (veure justificació del càlcul d’ACS 
al Document 3. Annex 11.Justificació de la contribució solar mínima  per ACS) 

 
 

7.11.5. Consum d’energia primària 
L'energia primària és la continguda en els combustibles, abans de passar pels processos de 
transformació a energia final. 
 
Perquè l'energia estigui disposada per al consum, són necessàries successives operacions de 
transformació i transport, des del jaciment a la planta de transformació i, per  últim, al consumidor final.  
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En cadascuna de les operacions es produeixen pèrdues. 
 
Així, considerant totes les pèrdues, per a cada unitat energètica d'electricitat que consumim a casa són 
necessàries unes 3 unitats energètiques de combustibles fòssil en les centrals tèrmiques. 
 
En el cas del gas natural ha estat necessari extreure-ho del seu jaciment, transportar-ho per 
gasoductes o vaixells i finalment distribuir-ho a baixa pressió als punts de consum. 
 
El petroli, així mateix, cal extreure-ho, transportar-ho a les refineries a través d'oleoductes o vaixells de 
càrrega, transformar-ho en productes finals aptes per al consum, gasolina, gasoil, etc., i posteriorment, 
distribuir aquests productes finals als punts de consum. 
 
Observem doncs en els gràfics obtinguts de l’energia final al seu pas a l’energia primària com tots el 
consums elèctrics creixen gairebé el triple. 
 

GRÀFICA MENSUAL DE CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA 
 

TAULA MENSUAL DE CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA 

 

 
 
 

GRÀFICA ANUAL DE CONSUMS D’ENERGIA PRIMÀRIA 
 

TAULA ANUAL DE CONSUMS D’ENERGIA PRIMÀRIA 

 

 

7.11.6. Anàlisi de resultats 
En el primer anàlisi i veient l’etiqueta detallada ja podem veure que les demandes de calefacció i  de 
refrigeració són els indicadors sobre els que cal actuar primer, entenent que el millor estalvi és l’energia 
que no es gasta, en conseqüència millorant la demanda, potser ja no caldria millorar el rendiment dels 
equips per millorar l’indicador d’emissions de CO2, el fet de que la resta d’indicadors tinguin una 
qualificació de “A”, fa pensar que no cal tocar-hi res més. 
 
Això ens porta al gràfics de consums,en primer lloc d’energia final, que és la que arriba en forma de 
factura cada final de més i comparem conjuntament quins són els potencials consumidors del nostre 
edifici. 
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Sorprenentment incidir només en la demanda de refrigeració a partir de millorar les proteccions solars, 
representaria intentar millorar el 3,18% del consum total, caldria doncs abans d’efectuar aquesta 
actuació d’estudiar l’impacte econòmic i l’amortització de les mesures a aplicar.  
 
Ara bé i si analitzem el total de les dades i aïllem els potencials consumidors potser aconseguiríem 
millors resultats, ja no de qualificació, si no de consums del nostre edifici , en definitiva millorar en 
despesa econòmica i de passada en emissions de CO2.  
 

Consum d'energia final (KWh) 
  Electricitat Gas natural Tots % (sobre total 
Il·luminació           102.663,40                          -        102.663,40   27,47% 
Refrigeració             11.880,40                          -          11.880,40   3,18% 
Bombes i auxiliars             16.351,40                          -          16.351,40   4,38% 
Ventiladors             73.408,90                          -          73.408,90   19,64% 
Calefacció               1.070,20             147.804,20      148.874,40   39,83% 
ACS                        -                 20.558,00        20.558,00   5,50% 
Total           205.374,30             168.362,20      373.736,50   100,00% 

 
 
Observem doncs que els consumidors sobre els que cal incidir són per ordre de magnitud, Calefacció ,  
Il·luminació i ventiladors, cal també tenir present l’ACS. 
 
ACS  
Tot i que no és un potencial consumidor, degut en gran mesura a l’aportació de les plaques solars, si 
que es podria estudiar un increment de l’aportació amb plaques solars i veure si es pot instal·lar una 
caldera amb un rendiment més bo, recordem que hi tenim una amb un rendiment del 90% que és 
millorable.  
 
Analitzem les millores: 
 
Incrementant la inversió inicial 12.000 € (4 plaques solars) assoliríem una cobertura del 85 % que 
originaria un estalvi de  9.000 Kwh que amb el preu actual Kwh del gas natural suposen 513 € anuals la 
inversió s’amortitza als 23 anys, amb el que potser no seria prioritària. 
 
Si millorem el rendiment de la caldera d’ACS, tenim  20.000 Kwh de consum amb gas amb rendiment 
actual de la caldera del 90 %, ens surt un consum de 22.222 Kwh que amb el preu actual Kwh del gas 
natural suposen 1333 € anuals, si millorem el rendiment al 97% col·locant una caldera de condensació, 
el consum anual passa a 20.618 Kwh i 1237 €/anuals amb el que l’estalvi seria de 95 € any i l’increment 
de preu de la caldera de la mateixa marca de 900€, pel que l’amortització seria en 9,5 anys i la seva 
millora seria un fet atenir en compte. 
 
Calefacció. 
Tindríem dues opcions, millorar el rendiment de la caldera o limitar la demanda, millorant l’envolupant 
tèrmica de l’edifici. 
 
Rendiment de la caldera. 
Entenem que no és millorable, encara que en el CALENER haguem entrat un valor de rendiment del 
98% ( aquest seria en els casos més extrems) el rendiment de la caldera de condensació arriba en 
situacions de treball no massa extremes a rendiments de fins al 109%, per tant la caldera no es 
millorable. 
 
Millorar l’envolupant. 
Tenim dues maneres de millorar l’envolupant, actuant en tancaments opacs o en envidraments. 

 
Tancaments opacs 
La seva millora es basa en l’augment dels gruixos d’aïllament. 
 
Recordem que tenim gruixos de quatre centímetres de llana mineral en façana,  que augmentar-ne  2 
no suposaria més dos €/m², calculat amb el CALENER GT amb 2 cm més en façanes i cobertes, ens 
dona un estalvi de 6.652 Kwh/any que amb el preu actual Kwh del gas natural suposen 399 € anuals, si 
tenim aproximadament 1400 m² de façanes i 900 de cobertes i el preu mig d’augmentar l’aïllament 2cm 
és de 2 €/m², la inversió inicial estaria al voltant dels 4600 €, que amortitzaríem al voltant dels 12 anys, 
aquesta seria doncs una actuació a tenir en compte. 
 
Ara bé si el plantejament el fem amb 4 cm més en façanes i cobertes, ens dona un estalvi de 10.169 
Kwh any i 610 € any d’estalvi, amb un increment del preu inicial de 4 €/m² de tancament exterior, dona 
una amortització de 15 anys, encara valdria la pena estudiar-ho. 
 
Els envidraments  
Comparats en la hipòtesi inicial, si els millorem de una “U” inicial de 3,20(W/m²K) a una de 1,6 
col·locant envidrament de característiques iguals però amb un tractament de baixa emissivitat en la 
cara 3 , si en tenim 551 m² i l’increment de preu és de 20 €/m², per tant la inversió inicial és de 11020 €, 
si l’estalvi anul obtingut és de 11.865 Kwh i els seu preu de 711 €/any, l’amortització es produeix als 15 
anys, també val la pena fer-ne un estudi. 
 
Tancaments opacs + envidraments 
En totes les actuacions fetes fins ara obtenim millores en els consums però no en la qualificació, ara 
estudiarem una millora conjunta de l’envolupant, agafant la hipòtesi d’augmentar 4 cm els aïllaments i 
col·locar envidraments de baixa emissivitat. 
La seva inversió inicial seria de 20.220€, el seu estalvi de 20.217 Kwh/any amb un preu de1213 €, per 
tant l’amortització seria entre 16 i 17 anys, seguiria sent una millora aplicable. 
 
Millorant els equips 
Seguim millorant en el global del consum i les emissions de CO2, però la qualificació segueix sent una 
“B”, per tant millorem el rendiment dels equips instal·lats, provem de millorar el de refredadora que no 
és massa bo i en lloc de un EER de 2,71 li posem de 3,5 i obtenim una  millora de 6000Kwh però la 
qualificació no baixa,  
 
Per tant entenem que si volguéssim obtenir una  “A” hauríem de recórrer a la utilització d’energies 
renovables, donat que seguir millorant l’envolupant ja deixa de ser una solució viable i recomanada, a 
partir de la millora abans esmentada i els rendiments dels equips instal·lats amb el sistema de 
climatització que conté l’edifici difícilment són millorables. 

 

La il·luminació,  
aquest també és un aspecte millorable, si analitzem els valors VEEI considerats en molts dels espais 
de l’edifici en el seu disseny ens adonarem que en un percentatge bastant gran s’ha fet servir el criteri 
de disseny de “no representació”, que dona uns marges en els valors més amplis , de manera que això 
permet l’ utilització de llumeneres amb difusors òpals que tenen un rendiment més dolent i en 
conseqüència obliga a instal·lar més potència de llums per metre quadrat 
 
Per tant que aquest indicador obtingui una lletra “A” no vol dir que no es pugui millorar. 
 
Tot i així de l’anàlisi global de l’edifici val a dir que mereix una nota molt alta en quan a eficiència 
energètica, el qual emet un 53% menys d’emissions de CO2  que l’edifici de referència.  
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8. REGISTRE DE CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES. 
 
Com ja s’ha comentat al apartat 4.3. Certificació energètica a Catalunya l’organisme competent 
encarregat de la inscripció i registre de certificacions, és  l’ICAEN (Institut Català d’Energia). 
 
El procediment i la documentació que cal presentar a l’ICAEN ja s’ha explicat en l’apartat esmentat 
anteriorment, la finalitat d’aquest apartat és entrar a l’aplicatiu  emprat per realitzar el registre telemàtic  
anomenat “Gen-t”  i veure com es realitza el registre telemàtic. 
 
Primer anirem  la pàgina web de l’ICAEN a l’adreça electrònica:  
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=
211bd30761a24210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=211bd30761a24210VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 
I descarregarem programari Gen-t . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un cop instal·lat iniciem el programa  i ens apareixerà aquest pantalla 
 

 
Premem en el quadrat de la part inferior dreta RCEE, i entrarem al programari de registre. 
 
 

Ens apareix aquesta pantalla que ens dona ja la primera ajuda ala part inferior, cal que la seguim i 
entrem al registre del projecte creat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrem en a la pantalla del formulari que només ens cal omplir les dades del  nostre projecte. 
Quan haguem omplert tots els apartats, premem el botó de validar document el programa ens indica 
en la part inferior si falta alguna dada. 
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Un cop omplert el formulari de sol·licitud, premem el botó 
d’Arxius adjunts i accedirem a un altre pantalla que en 
indicarà que pengem els arxius informàtics utilitzats per la 
realització de le certificació energètica, amb les instruccions 
molt clares. 
 
 

Penjarem els arxius que demanen , del 
LIDER i el CALENER GT. 
 
I tornarem a la pantalla principal on 
podem o bé generar un esborrany per tal 
de repasar les dades. 
 
O sol·licitar el nº de registre i amb això i 
hauríem registrat telemàticament la certificació energètica de projecte. Per tal de tancar el tràmit cal 
seguir les instruccions donades al apartat4.3. Certificació energètica. 
 
 
 

9. REFLEXIÓ SOBRE LA SITUACIÓ  DE LES CERTIFICACIONS 
ENERGÈTIQUES. 

 
En aquest apartat es pretén analitzar des de  tots els punt de vista possibles el paper que juguen les 
certificacions energètiques dels edificis dintre de la nostre societat, analitzant aspectes com : 
 

• Quin és el seu objectiu? 
• S’està aconseguint? 
• Quin és el  punt de vista dels agents que intervenen i quin paper hi juguen? 

 

9.1. QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU? 
9.1.1. La seva finalitat 
Està clara, la reducció d’emissions de CO2 per tal d’evitar  un augment de l’efecte hivernacle sobre la 
superfície terrestre, i evitar contribuir de manera accelerada a l’escalfament global i en conseqüència al 
canvi climàtic provocat per l’home. Recordem que, segons el marc Europeu, el sector dels edificis és 
culpable del 40% de les emissions de CO2, d’aquí la rellevància de les certificacions energètiques dels 
edificis. 
 
Un altre finalitat que ve implícita en la certificació energètica d’edificis és la de informar a l’usuari final 
de l’eficiència energètica de l’edifici. Aquesta és una qüestió que des del meu punt de vista no s’està 
realitzant de manera correcta i que mereix ens hi aturem a pensar. 

9.1.2. Com es duu a terme 
Doncs limitant la demanda dels edificis millorant-ne la seva envolupant tèrmica i els rendiments dels 
equips instal·lats, a partir de la normativa que controla els aspectes mínims que han de tenir els edificis 
de nova construcció. 
 
Normatives que en alguns casos són de difícil aplicació i comprovació, difícilment un tècnic que no 
entengui l’abast del que significa un pont tèrmic es molestarà a comprovar-ne la seva correcta 
execució. Desgraciadament és un fet habitual passar per davant d’una promoció de nova construcció 
encara a dia d’avui i veure com han construït un edifici sense ni tant sols fer veure que els preocupa 
l’acompliment del HE1, veient com els fronts de forjat no s’han aïllat, els brancals de les finestres 
esdevenen un pilar de maó massís que no compliria en gairebé cap zona climàtica. Llavors es deixa en 
mans del tècnic que ni tant sols sap que no compleix l’HE1 el control de l’acompliment d’aquesta, una 
paradoxa per desgracia massa habitual.  
 
Tot plegat, la percepció que té el tècnic es que es tracta simplement d'una nova imposició, més 
burocràcia en la redacció del projecte i no un sistema en el qual la millora energètica dels edificis sigui 
una motivació afegida, en la qual també estiguem contribuint a fer efectiu un requisit més que cal tenir 
en compte a l’hora de dissenyar, realitzant promocions més ecològiques.  
 
Les opcions que permeten controlar aquests paràmetres ens alguns casos mitjançant opcions 
simplificades, omplint formularis, que sovint  passen per un sedàs amb el pas de malla massa gran o 
amb opcions generals que es realitzen amb programes informàtics reconeguts LIDER i CALENER, que 
són complicats i a vegades massa limitats, entenent que aquelles millores innovadores que poden 
aportar avantatges en la demanda energètica (façanes ventilades, hivernacles) o sistemes d’energies 
renovables, són de difícil implementació en aquests programes i sovint s’han de simular ideant 
maneres aproximades d’entrar les dades als programes, de manera que no arriben a ser contemplades 
com les autèntiques millores que són 
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9.1.3. Qui ho ha de dur a terme 
El qui  ho duu a terme, el braç executor, és el tècnic que la realitza, sempre sota l’atenta mirada de 
l’Administració i  les especificacions del Promotor, restant com un element passiu el comprador o usuari 
final,i diem resta passiu perquè no ha començat a jugar el paper clau que podria tenir en aquest joc. 
 
Tenim doncs quatre actors dels que en farem una anàlisi en els apartats següents: 
 

• Administració. 
• Tècnics. 
• Promotors 
• Compradors. 

9.2. EL PAPER DELS AGENTS INTERVINENTS EN LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
9.2.1. L’Administració 
El primer agent implicat i potser el més important és l’Administració, que és qui ha de regular i controlar 
i que, com a Autoritat competent, dona exemple quan el seu paper passi a ser  el de promotor. 
 
La realitat és en alguns casos bastant decebedora, anem a veure quina és  aquesta realitat 
decebedora. 
 
Des de Catalunya s’estan  fent els deures, com a mínim  s’ha creat una Autoritat competent que 
s’encarrega del Registre de Certificacions energètiques i que fins fa ben poc controlava, si més no els 
fulls de registre que s’hi entraven. Les úniques observacions que m’han arribat des de l’ICAEN en el 
últims tres anys eren per alguna errada a l’entrar les dades al full de registre, segurament l’únic control 
que devien dur degut a la quantitat de projectes que devien entrar a  l’ICAEN durant aquest anys. 
Últimament ja comencen a demanar justificacions d’algun tema relacionat amb el procediment 
d’obtenció de la qualificació energètica , fet que denota que ja no entren aquell allau de projectes i amb 
el personal del que disposen poden començar a exercir un control sobre les certificacions energètiques 
que es registren  a l’ICAEN. Prova d’això és la recent petició de l’ajustament de la demanda de 
calefacció  i ACS esmentada en aquest projecte i que de ben segur fa un any enrere hagués passat per 
alt. 
 
Ara bé quan ens referim a realitat decebedora és per dos aspectes concrets, per una banda  i seguint 
en la línia que estàvem,  no totes les CCAA de l’Estat Espanyol han creat un ens Autonòmic que porti 
un registre i un control de les certificacions energètiques realitzades. Actualment solament vuit de les 
17 comunitats autònomes de l’Estat Espanyol han creat registres de certificats d'eficiència energètica 
en edificis. Les úniques comunitats autònomes que posseeixen un registre oficial de certificats 
d'eficiència energètica són Galícia, Navarra, Catalunya, València, Andalusia, Extremadura, Castella la 
Manxa i Canàries. 
 
El nombre de certificats expedits a Espanya d'edificis a data 31 de desembre de 2010 suma 1.791, 
mentre que a Portugal la xifra ascendeix a 400.000 (tant edificis nous com a existents), ha explicat el 
president de la “Fundación La Casa que ahorra“*, Francisco Fernández Campal, davant la Comissió 
Mixta no permanent per a l'estudi del Canvi Climàtic en data 22/06/2011. Val la pena visitar la seva 
pàgina web i veure el vídeo d’aquesta compareixença.  http://www.lacasaqueahorra.org/ 
 
Fins aquí el paper de l’Administració a l’hora d’exercir un control sobre les certificacions energètiques, 
que és una bona manera de controlar que al menys tota edificació nova estigui construïda sota els 
paràmetres de l’estalvi i l’eficiència energètica, ara bé, que passa quan l’Administració és qui passa a 
ser el promotor?. 
 
En principi des de Catalunya s’ha procurat que els edificis de nova construcció estiguin projectats des 
de uns paràmetres encara més restrictius del que mana la normativa, exemple d’això és l’actual 

exigència contractual exigida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que obliga 
que tot centre educatiu de nova construcció tinguin una lletra “B” en la seva qualificació energètica, tot i 
així el fet de que es dictin unes normes sota uns paràmetres a priori prou restrictius com per no haver 
de controlar més que una lletra en un programa de càlcul, cal tenir clar que en la realitat un edifici amb 
una lletra “B” tot i que a priori ja ha fet un esforç en la seva inversió inicial , sempre es pot millorar en 
quan a estalvi energètic, i si en lloc d’exigir lletres enganyoses de programes que sovint passen 
controls de dubtós rigor, es dediquessin a prioritzar l’estudi de consums que aquest edifici tindrà al llarg 
del temps i quines millores es poden implementar per reduir despeses d’explotació, que en definitiva es 
tradueixin en menys emissions de CO2, fins aleshores potser no es donarà l’exemple que cal que 
donem com a Administració, massa sotmesa a les decisions dels polítics de torn que estan més 
pendents de penjar-se medalles exhibint com a trofeus la quantitat d’edificis projectats en un mandat 
que no pas a construir-los de manera assenyada, potser amb menys quantitat, amb menys impacte 
polític, però amb més responsabilitat, més eficiència i menys impacte mediambiental. 
 
Potser si a dia d’avui algú es preocupés per construir edificis que consumeixin molt menys, amb aquest 
estalvi el dia de demà podrem construir molt més i millor. 
 
Esperem que l’entrada en vigor de La Directiva  2010/31/UE, que ja obliga a donar exemple a 
l’Administració amb les edificacions construïdes per a ús públic i que hauran de ser de consum gairebé 
nul, no es demori tant com la del Decret 47/2007 i que la política deixi d’estar valorada quantitativament 
per passar a ser-ho qualitativament. 

9.2.2. Els Tècnics 
El paper del tècnic dintre de les certificacions energètiques es pot abordar des de diferents aspectes, el 
tècnic que les realitza, el que les encarrega  o el que les oferta, essent la percepció de cada postura 
una de ben diferent. 
 
En el primer cas,  el tècnic que les realitza pot ser enginyer industrial, arquitecte o enginyer d’edificació 
(englobem aquí aparelladors i arquitecte tècnics d’aquí en davant), la seva motivació pot ser 
vocacional, tècnics que durant anys s’hagin dedicat a aquest aspecte tant poc valorat fins aleshores, o 
empesos per la sortida professional que això representava en el seu moment.   
 
En el meu cas irrompo com a tècnic en el moment que sorgeix la necessitat d’aquest perfil professional 
en els despatxos, empès per una sortida professional atractiva i reconec que en aquest moment 
m’atrau més ja com un fet vocacional , atrapat per un mon en el que hi voldria dedicar més del que 
possiblement la situació laboral actual em deixarà. 
 
Sigui per vocació o per oportunitat de negoci,  el fet és que el camí del certificador neix ple 
d’entrebancs, reptes i incògnites. El primer gran escull que cal superar és el d’enfrontar-se a una 
normativa nova que apareix de cop i volta i que cal justificar. Amb penes i treballs van marxant les 
primeres certificacions simplificades que a dia d’avui ja no haurien de suposar cap problema per la gran 
majoria de tècnics, sigui o no aquest el seu camp de batalla. La realitat, em temo, que és que encara 
massa gent la desconeix. 
 
No és aquí on en realitat sorgeix el gran problema del certificador, la problemàtica està en les opcions 
generals, cal afrontar-les amb unes eines informàtiques que surten al mateix temps que la normativa. 
Són eines complexes i de les que no s’ha n’ha fet formació, a  més del poc suport que compta el 
certificador des de l’administració per solucionar el gran allau de problemes que aquests donen en el 
seu inici. A més compten tal com hem dit anteriorment amb gran nombre de limitacions a l’hora de 
modelar edificis i instal·lacions. Han passat gairebé quatre anys i des de l’Administració (ICAEN) 
encara a hores d’ara qualsevol dubte que els hi transmets sobre el mal funcionament dels programes 
LIDER i CALENER els han de passar a l’IDAE (ICAEN no té competències sobre el programari) i per 
desgracia cauen en l’oblit: l’ICAEN argumenta que des de l’IDAE els hi diuen que prenen nota però que 
no tenen recursos per  a solucionar els problemes. Jo mateix vaig fer una consulta fa més d’un any i 
mig i al final ja he desistit d’obtenir resposta, a més del problema esmentat en l’apartat del mal 
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funcionament en el càlcul de les permeabilitats de les fusteries i consums d’ACS, fa que el panorama 
de les certificacions energètiques sigui desencisador, si més no la credibilitat del CALENER GT queda 
en entredit. 
 
La problemàtica en un principi era desesperant, aprendre totes les normes dictatorials i capricioses de 
modelar un edifici en el LIDER que no parava de sorprendre’t i esguerrar-te la feina feta, et podies 
trobar amb un edifici de 6000 m² acabat i no calcular-te i no saber per què, tot perquè el manual no 
especificava que podies calcular cada planta ni t’aconsellava guardar els arxius tot sovint. Per sort 
aquestes mancances les suplien els fòrums, eina imprescindible de suport dels certificadors, aquests 
varen arribar a ser l’autèntic vademècum del certificador, encara a dia d’avui quan sorgeix algun error 
nou i inesperat (aquests programes no paren de sorprendre), no dubto en recórrer als fòrums 
especialitzats. 
 
Val a dir que a dia d’avui ja s’han publicat varis manuals sobre el LIDER i el CALENER i que existeix 
una àmplia oferta de formació al respecte. 
 
L’altre problemàtica  a la que s’afronta el tècnic certificador és l’escepticisme en la que encara veuen 
altres tècnics i promotors les certificacions energètiques, que són vistes més com un despesa 
addicional que com l’eina d’avaluació que podria ser capaç d’ajudar a prendre decisions a l’hora de  
projectar l’edifici. Quan ens referim a altres tècnics  ho fem des de la perspectiva que pot ser un 
arquitecte qui faci l’encàrrec d’aquesta part de projecte a un altre tècnic. 
 
Queda clar en l’apartat anterior la situació quan ens referim al tècnic que les encarrega, però cal 
esmentar que en aquests anys també hi ha qui s’ha cuidat de buscar algú que les faci per poder 
ampliar  l’oferta de treballs  a realitzar des de el seu despatx, diríem que és qui les oferta i té la visió de 
les certificacions energètiques com una oportunitat de negoci més dintre dels despatxos tècnics 
professionals. 
 
Val a dir que hi ha part dels tècnics que externalitzen aquest servei i l’encarreguen als tècnics implicats 
en el disseny ecològic del seu edifici i que implementen la certificació energètica com una eina més de 
treballl la qual els hi permet avaluar el disseny inicial de l’edifici i millorar-lo. 

9.2.3. El promotor 
Ser  eficient energèticament requereix un esforç econòmic inicial més gran a l’hora de construir, per 
tant en les promocions privades o l’Administració premia les promocions ecològiques i mes eficients 
energèticament o estem abocats a habitatges residencials normatius. 
 
Quan diem normatius volem dir que el seu acompliment serà pura i estrictament el que obliga la 
normativa, amb un marc comparatiu més aviat pobre, en el que l’acompliment de la transmitància d’una 
façana pot passar per col·locar 3 cm d’aïllament tèrmic a Barcelona. 
 
Per tant pel promotor que realitza promocions d’habitatges per vendre, mogut per la llei del màxim 
benefici, la certificació energètica és un cost addicional per tots els costats, inversions inicials més 
elevades i el cost de realitzar la certificació energètica de projecte i edifici acabat, a la llarga aquest fet 
es converteix en una reducció de l’eficiència dels edificis construïts, mínim cost inicial possible,  i això 
ho acaba pagant l’usuari final, amb costos energètics elevats durant la vida útil de l’edifici. 
 
Com que estem en un país d’oportunistes és complicat imaginar un escenari en que es facin 
promocions pensant en el consum racional de l’energia a l’hora de construir, per tant només ens 
queden dues solucions, endurir les exigències de la normativa actual o incentivar les inversions inicials 
més elevades en forma de subvencions, que donada la situació actual del país es preveu difícil per no 
dir impossible. 
 

9.2.4. L’Usuari final 
Al que definim en apartats anteriors,  com un agent passiu que resta aliè al joc de tècnics i promotors, 
en realitat és l’actor més important dels que intervenen en el joc.  
 
Distret per la cortina de fum que esdevé la construcció més econòmica i a l’escassa o nul·la informació 
que li arriba del promotor o dels tècnics, no para atenció en el que està heretant, fixat única i 
exclusivament en la xifra que li tocarà pagar els propers 30, 40  50 anys, no sap quin plus tindrà 
mantenir aquest edifici en condicions de confort, i quan se n’adona ja és massa tard. 
 
Per tant cal començar a explicar què són les certificacions energètiques, per a què serveixen i cal 
informar a la població de quins són els costos de mantenir un edifici segons la seva zona climàtica, la 
seva qualificació i els equips de climatització instal·lats. 
 
Aquesta informació no podem esperar que la doni el promotor (que hauria de fer-ho), si no que com a 
tècnics tenim el deure d’informar i exigir que l’usuari final estigui assabentat dels avantatges d’adquirir 
un habitatge més car però més eficient i més barat a la llarga o un de més econòmic i ruïnós amb el 
pas del temps, només informant a l’usuari final serà quan es guanyaran les batalles contra la promoció 
normativa, perquè a la fi i al cap, és l’usuari final qui amb la demanda d’habitatge eficient pot acabar 
amb l’especulació dels mercats i les promocions normatives. 
 
Per tant el nostre taló  d’ Aquil·les com a tècnics és no saber fer arribar aquesta informació a l’usuari 
final. 
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CONCLUSIONS 
 
La certificació energètica és un  pas necessari en la consecució d’un futur millor per al medi ambient, 
però després de gairebé  quatre anys en funcionament encara li queda un llarg camí per recórrer per 
arribar a ser l’eina efectiva que hauria de ser. 
 
No podem ignorar que la seva implantació al llarg del territori Espanyol no ha estat plena, gairebé un 
fracàs. Haver de dir que només 8 de les 17 comunitats autònomes de l’Estat Espanyol han creat 
registres de certificats d'eficiència energètica en edificis, és una realitat realment decebedora, en un 
marc en que la UE ja ha modificat la Directiva  2010/31/UE que obligava a crear la certificació 
energètica d’edificis d’obra nova i l’ha fet més restrictiva, i veient que els objectius fixats de reducció 
d’emissions de CO2 no es compleixen, tot plegat és un fet encara més escandalós.  
 
Com s’explica a una persona que viu a Catalunya que el seu compromís assolit a través del seu 
Govern no és veu complementat pel seu veí d’Aragó? com expliques davant la UE aquesta disparitat 
de criteri? i perquè desprès de quatre anys no podem oferir dades fiables de les emissions de CO2 del 
nostre parc edificatori? Doncs perquè encara hi ha comunitats que ni s’hi han posat, o perquè no ens 
atrevim a aprovar la normativa per a l’edificació existent. 
 
Tot plegat és l’exemple de com no poden seguir funcionant les coses en un país que compra el 80% de 
l’energia que consumeix fora d’aquí i que sí hauria d’invertir més esforços per a que del 40% del 
consum total energètic relacionat amb l’edificació en disminueixi la seva quota. 
 
Un altre problema són les eines amb les que compta per assolir els objectius. 
 
La normativa actual en matèria d’aïllament tèrmic ofereix un marc de comparació pobre, insuficient per 
assolir edificacions eficients i de baix consum. Cal una modificació immediata del DB HE1 amb unes 
exigències més estrictes. 
 
També cal reforçar la informació que es dona a l’usuari final del consum de l’habitatge que pretén 
comprar, ampliant la informació i si cal, fer més campanyes a nivell nacional.  
 
Però per a que aquesta informació sigui el més fiable possible cal també millorar les eines amb les que 
s’obtenen les qualificacions energètiques. Si cal, reconeixent programes de prestigi mundial per a 
realitzar-les, que sí contemplen els avantatges de l’arquitectura bioclimàtica o la flexibilitat de modelar 
els sistemes de climatització de manera més real a les solucions projectades. 
 
De totes maneres no tot són males noticies: el primer pas ja està donat. Ara cal seguir caminant tots 
junts, ja que només amb l’esforç d’uns quants no s’assoleixen grans objectius. 
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