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RESUM 
 
En  aquest  Projecte  Final  de  Grau  s’estudiarà  el  rendiment  energètic  d’un  edifici 

d’habitatges  situat  a Montcada  i  Reixac,  i  es  proposaran  intervencions  per millorar 

aquest  comportament.  Es  realitzarà  la  certificació  energètica  amb  els  programes 

informàtics LIDER i CALENER VYP. 

 

Amb el programa informàtic CYPE Instalaciones, definirem l’edifici d’habitatges en 3D a 

partir dels plànols del projecte bàsic i amb el programa LIDER acabarem de definir els 

tancaments  i obtindrem  la demanda energètica de  l’edifici d’habitatges. Seguidament 

definirem  al  programa  CALENER  VYP  les  instal∙lacions  existents  i  obtindrem  la 

qualificació energètica. 

 

Per acabar  l’anàlisi de  l’edifici,  i amb  l’ajuda de  la base de dades  ITEC, analitzarem el 

consum  energètic  i  les  emissions  de  CO2  provocades  per  cadascun  dels materials 

utilitzats en obra per a construir aquest edifici.  

 

Després  analitzarem  el  mercat  per  veure  quines  possibles  intervencions  podem 

realitzar a  l’edifici d’habitatges per  tal de  reduir  la demanda energètica  i millorar  la 

seva  qualificació.  Millorarem  els  tancaments  per  reduir  les  pèrdues  energètiques 

augmentant  l’aïllament  tèrmic,  i  també  millorarem  les  obertures  per  aprofitar  al 

màxim la capacitat d’escalfament del sol i no perdre massa energia en aquest punt tant 

crític dels tancaments. 

 

A continuació, estudiarem  la viabilitat econòmica de cada  intervenció, descartant  les 

intervencions que no produeixin la rendibilitat desitjada. 

 

Un  cop  aplicades  les  intervencions  escollides  comprovarem  com  hem  reduït  la 

demanda energètica i com ha millorat la qualificació energètica de l’edifici. 

 

Per  acabar,  compararem  els  diferents  resultats  obtinguts  i  analitzarem  la  millora 

aconseguida amb  les diferents  intervencions realitzades, a més veurem  la rendibilitat 

econòmica que suposaran aquestes inversions. 

 

La conclusió que es pot extreure en  la  realització d’aquest Projecte Final de Grau és 

que  és  important  la  sensibilització  respecte  a  l’estalvi  energètic,  ja  que  els  edificis 

actuals no són gaire eficients, però, tal  i com es comprovarà en aquest projecte, amb 

una  inversió  raonable es poden aconseguir uns  resultats molt  satisfactoris  i que a  la 

llarga, aquesta estarà compensada. 
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1. Introducció 

1.1. Motivació personal 

La selecció d’aquest projecte ve motivada per la meva preocupació pel medi ambient i 

per la relació laboral amb les energies renovables, cosa que m’ha fet pensar molt en la 

manera en que es construeix i l’impacte ambiental que es provoca, tant en el moment 

de  la  construcció  amb els materials utilitzats  com  amb el  consum posterior de CO2 

durant la seva vida útil.  

 

El  sector  de  la  construcció  és  clau  en  el  consum  d’energia,  ja  que  s’estima  que  els 

edificis  representen,  aproximadament,  el  40%  del  consum  total  d’energia.  L’estalvi 

energètic que es podria aconseguir en aquest sector si es construís pensant una mica 

en el medi ambient és del 20% aproximadament.  

 

Aquests motius m’han  impulsat  a  realitzar  un  estudi  d’eficiència  energètica  i  amb 

l’ajuda de les eines informàtiques que tenim disponibles, és senzill aconseguir una visió 

global de les possibilitats que tenim per millorar la situació. 

 

1.2. Objectius de projecte 

L’objectiu  d’aquest  PFG  és  conèixer  el  comportament  energètic  que  té  l’edifici 

d’habitatges actualment, amb l’ajuda de les eines informàtiques ofertes pel Ministerio 

de  Fomento,  com  són  LIDER  i  CALENER  VYP,  i  amb  l’ajuda  de  la  base  de  dades  de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) saber les quantitats de Kg 

de CO2 es produeixen en cadascuna de les partides i capítols del pressupost de l’edifici. 

 

L’edifici, projectat a l’any 2007 i construït a l’any 2009, consta de 2 blocs separats per 

una  junta de dilatació,  amb  18 habitatges  a  cada bloc.  En  aquest  estudi  s’estudiarà 

únicament un dels 2 blocs, el que correspon a les escales 1 i 2. 

 

Amb  la  informació prèvia de  l’edifici, com per exemple,  l’emplaçament de  l’edifici,  la 

distribució  del mateix,  i  el  seu  envolupant,  utilitzant  el  programa  informàtic  LIDER, 

obtindrem, primerament, una demanda energètica que ens indicarà el comportament 

de l’edifici a les temporades d’estiu i d’hivern. Veurem com es comporta millor, i quan 

necessita més aportació energètica, a l’estiu amb altes temperatures, o a l’hivern amb 

temperatures més baixes. 

 

Amb  la demanda energètica de  l’edifici calculada, procedirem a utilitzar el programa 

CALENER, on indicarem els sistemes de calefacció i refrigeració de l’edifici en qüestió, i 

obtindrem  la  qualificació  energètica.  Amb  aquesta  qualificació  obtindrem  una  nota 

que anirà des d’una A com a resultat de molt eficient, a una G de menys eficient. 
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Amb  els  resultats  obtinguts,  s’estudiaran  les  possibles  intervencions  a  realitzar  en 

l’edifici  per  a  poder  augmentar  l’eficiència  energètica.  S’analitzaran  les  diferents 

propostes d’intervenció, no només a nivell energètic, sinó  també a nivell econòmic  i 

viabilitat  constructiva  ja  que  estem  parlant  d’un  edifici  ja  existent.  L’objectiu  és 

aconseguir millorar la eficiència energètica de l’edifici en estudi amb intervencions que 

es puguin dur a  terme, que  siguin viables,  i  la  seva  inversió econòmica obtingui una 

rendibilitat positiva al llarg de la vida útil de la intervenció. 

 

En  l’últim apartat, es  realitzarà  la comprovació de nou de  la demanda energètica de 

l’edifici  d’habitatges  i  obtindrem  una  nova  qualificació  energètica  amb  les 

intervencions aplicades. Un cop realitzat aquest estudi,  i amb els resultats obtinguts, 

estarem en disposició de realitzar unes conclusions. 

 

1.3. Definició d’eficiència energètica 

L’eficiència energètica es pot definir,  segons  l’Associació Ecologista de Defensa de  la 

Naturalesa  (AEDENAT),   com  l’obtenció dels mateixos béns  i  serveis energètics, però 

amb molta menys  energia,  amb  la mateixa  o major  qualitat  de  vida,  amb menys 

contaminació, a un preu inferior a l’actual, allargant la vida dels recursos i amb menys 

conflicte. 

 

1.4. Concepte de construcció bioclimàtica 

Una construcció bioclimàtica o sostenible és aquella que causa  la mínima repercussió 

en el seu entorn, des de la projecció i disseny fins la seva demolició.  

 

L’arquitectura sostenible es basa en la construcció d’espais respectuosos amb el medi 

ambient,  on  hi  ha  una  constant  harmonia.  Es  busca  aconseguir  un  gran  nivell  de 

confort tèrmic, tenint en compte el clima i les condicions del seu entorn, adequant així 

el  disseny,  la  geometria,  l’orientació  i  la  construcció  de  l’edifici  adaptant‐lo  a  les 

condicions climàtiques del seu entorn.  

 

Tenen  un  paper  molt  important  les  característiques  ambientals  com  el  clima,  la 

vegetació, la direcció del vent dominant, la insolació, etc., de les quals s’intenta treure 

el màxim profit. 

 

Una de  les principals característiques de  l’arquitectura bioclimàtica és  l’aprofitament 

que es  realitza de  l’energia  tèrmica del  sol. Aquí es pot distingir entre  si el  clima és 

càlid o fred, ja que es tractarà de manera diferent.  
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En  climes  freds  s’aprofita  l’energia  tèrmica  solar  com  a  calefacció  i  aigua  calenta 

sanitària,    i  aprofitant  l’efecte  hivernacle  dels  vidres  s’aconsegueix  augmentar  la 

temperatura  de  l’interior.  En  canvi,  en  climes  càlids  és  al  revés,  s’intenta  aïllar  la 

construcció  de  l’efecte  del  sol,  realitzant  murs  més  gruixuts,  vidres  dobles  a  les 

finestres, aplicant sistemes passius, etc.  i amb una orientació de  les parts vidrades al 

sud  en  l’hemisferi  nord,  o  al  nord  en  l’hemisferi  sud,  es  capta més  radiació  solar  a 

l’hivern  i menys  a  l’estiu,  el  que  afavoreix  la  temperatura  interior  i  la  reducció  del 

consum energètic. 

 

L’arquitectura  bioclimàtica,  en  definitiva,  és  una  arquitectura  adaptada  al  medi 

ambient,  sensible a  l’impacte que provoca  la naturalesa,  i que  intenta minimitzar el 

consum energètic i la contaminació ambiental. 

 

1.5. Normativa aplicable 

En els últims anys s’ha produït un canvi molt significatiu en el tractament que es fa del 
factor energètic en  la normativa d’edificació, hem passat a  tenir una normativa que 
combina obligacions  respecte a  l’envolupant  tèrmica, amb  les  instal∙lacions  i energia 
solar tèrmica en determinades condicions tècniques. 
 

 Directiva  Europea  2002/91/CE.  Relativa  a  l’eficiència  energètica  dels  edificis, 
aprovada amb  l’objectiu de  fomentar  l’eficiència energètica dels edificis de  la 
Comunitat  Europea.  Marca  3  punts  claus  que  els  països  membres  han  de 
desenvolupar: 

o Aplicació  de  requisits mínims  d’eficiència  energètica  de  grans  edificis 
existents que siguin objecte de reformes importants. 

o Inspecció periòdica de calderes i sistemes d’aire condicionat d’edificis. 
o Certificació energètica dels edificis. 

 El Codi tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2007, de 17 de 
març, amb la finalitat d’aconseguir un ús racional de l’energia necessària per la 
utilització dels edificis, reduint a  límits sostenibles el seu consum. Una segona 
finalitat  és  aconseguir  que  una  part  d’aquesta  energia  procedeixi  de  fonts 
d’energia renovable. 

 Reglament  d’Instal∙lacions  Tèrmiques  dels  edificis  (RITE),  aprovat  pel  Reial 
decret 1027/2007, de 20 de juliol, amb el que s’estableixen les condicions que 
han de complir les instal∙lacions tèrmiques dels edificis, destinades a atendre la 
demanda  de  benestar  tèrmic  i  higiene  a  través  de  les  instal∙lacions  de 
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 

 Ordenació de l’Edificació (LOE), llei 38/1999, de 5 de novembre, amb la que es 
regula el procés de  l’edificació  actualitzant  i  completant  la  configuració  legal 
dels  agents  que  hi  intervenen,  fixant  les  seves  obligacions  per  establir  les 
responsabilitats  i  cobrir  les  garantires  a  les  persones  usuàries,  sobre  la  base 
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d’una  definició  dels  requisits  bàsics  que  han  de  satisfer  els  edificis,  que 
desenvolupa el requisit bàsic d’estalvi energètic a escala estatal. 

 Procediment Bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció, aprovada pel Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, amb el que 
s’estableix el procediment bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de 
la  qualificació  d’eficiència  energètica,  amb  la  qual  cosa  s’inicia  el  procés  de 
certificació. 

 Esborrany  del  Reial  Decret  pel  que  s’aprova  el  Procediment  bàsic  per  la 
certificació energètica d’edificis existents, de 2 de febrer de 2012, que obliga a 
tots  els  edificis  existents,  quan  es  venguin  o  arrendin,  que  disposin  d’un 
certificat d’eficiència energètica, que  s’obtindrà d’acord al procediment bàsic 
que s’estableix reglamentàriament. 
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1. Introduction 

1.1. Personal motivation 

The selection of this project is motivated by my concern for the environment and the 

working relationship with renewable energy, which made me think of how it was made 

and the environmental impact it causes, as well as the construction materials used and 

the subsequent consumption of CO2 during his lifetime. 

 

The construction industry has been very important for energy consumption in the last 

decades.  The  latest  estimates  show  that  approximately  40%  of  the  total  energy 

consumption comes from this sector. The use of energy could be reduced in more than 

20%, if people were more cautious. 

 

These  reasons  led  me  to  study  on  energy  efficiency  and,  to  be  honest,  with  the 

informatics tools we have available, is simple to obtain an overview of the possibilities 

we have to improve the current situation. 

 

1.2. Project objectives 

The  aim  of  this  PFG  is  to  know  the  energy  consumption  of  the  construction  of  a 

building, with  the help of  tools provided by Ministerio de Fomento, which are LIDER 

and  CALENER VYP,  and  the  database  of  Institut  de  Tecnologia  de  la Construcció  de 

Catalunya (ITEC). With these items, I´ll know the number of kilograms of CO2 produced 

in each of the headings and chapters of the budget of the building.  

 

The building, designed  in 2007,  is  composed of 2 blocks  separated by  an expansion 

joint, with 18 apartments  in each block. This  study analyses only one of  two blocks, 

corresponding to the steps 1 and 2. 

 

With  the previous  information of  the building,  such as  the  location,  the distribution, 

and  it  outer  shell,  using  the  LIDER  computer  program,  firstly we  obtain  an  energy 

demand that will show us the behaviour of the building  in summer and winter. We'll 

see how  it behaves better, and when you need more energy supply, either with high 

temperatures in summer, or with lower temperatures, in winter.  

 

With  the  calculated  energy  demand  of  the  building, we will  use CALENER  program, 

which  indicates the heating and cooling systems of the building, to obtain the energy 

rating. With  this  rating  qualification we will  get  a  note  from A  –as  a  result  of  very 

efficient building–, to G –as the least efficient one–.  

 

With this results, we will study the different options to make the building more energy‐

efficient, analysing the most  likely proposals of action, related with energy, economic 
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expense  and  the  constructive  viability  of  this  project,  because we  are  talking  of  an 

existing one. 

The  aim  is  to  improve  the  energy  efficiency  of  this  building,  with  the  possible 

interventions that can be done, and through a realistic cost. 

In the  last section, will be checking back  in energy demand of the apartment building 

and get a new energy rating with. When we have completed  this process we will be 

able to make some conclusions. 

 

1.3. Energy efficiency definition 

The energy efficiency can be defined according to the Associació Ecologista de Defensa 

de  la Naturalesa  (AEDENAT),  as  obtaining  the  same  goods  and  energy  services,  but 

with much less energy, with the same or better life quality, less pollution and through 

a price below the current, extending the life of the resources and with less conflicts. 

 

1.4. Bioclimatic construction concept 

A bioclimatic or sustainable construction is which causes minimal environment impact, 

from the building creation to this demolition. 

 

The sustainable architecture  is based on the construction of environmentally  friendly 

spaces, where there  is a constant harmony.  It  lead to achieve a high  level of thermal 

comfort,  considering  the  climate  and  conditions of  their environment,  and  adapting 

the  design,  geometry,  orientation  and  construction  of  the  building  adapted  to  the 

climatic conditions of their environment. 

 

The  environmental  characteristics  are  very  important,  such  as  climate,  vegetation, 

prevailing wind direction, sunlight, etc..., of which we try to make the most.  

 

 

One of the main features of bioclimatic architecture is the use of thermal energy from 

the sun. Here we can differentiate if the weather is warm or cold. 

 

In cold weather,  it benefit  from  the solar  thermal energy  for heating and hot water, 

and taking advantage of the greenhouse glasses will  increase the  inside temperature. 

However, in hot climates are the opposite, attempting to isolate the building from the 

effects  of  the  sun,  making  thicker  walls,  double‐glazing  windows,  using  passive 

systems, etc… And with windows  facing south  in  the northern hemisphere, or  facing 

north into the southern hemisphere, it captures more solar radiation in winter and less 

in summer, which help the inside temperature and reducing energy consumption. 
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The  bioclimatic  architecture  is  adapted  to  the  environment,  sensitive  to  the  impact 

caused  by  nature,  and  trying  to minimize  energy  consumption  and  environmental 

pollution. 

 

1.5. Applicable regulation  

In recent years there has been a change in treatment that is performed in the energy 
factor  in  building  regulations,  we  have  made  a  regulation  that  combines  the 
enveloping heat obligations with the  facilities of the solar energy  in certain technical 
conditions. 
 

 European Directive 2002/91/CE. Concerning  the energy efficiency of buildings 
approved  in order  to promote energy efficiency  in buildings of  the European 
Community. Mark 3 key points that member countries should develop: 

o Application of minimum energy efficiency of large existing buildings that 
are the subject of major reforms. 

o Periodic inspection of boilers and air conditioning systems for buildings. 
o Energy certification of buildings. 

 Codi  Tècnic  de  l’Edificació  (CTE),  approved  by  Royal  Decree  314/2007  of  17 
March,  in  order  to  achieve  a  rational  use  of  energy  required  for  the  use  of 
buildings, reducing their consumption to sustainable limits. A second purpose is 
to get some of this energy comes from renewable energy sources. 

 Reglament  d’Instal∙lacions  Tèrmiques  dels  edificis  (RITE),  approved  by  Royal 
Decree 1027/2007 of 20  July, which establishes  conditions  that must  comply 
with the heating systems of buildings, designed to meet the demand of thermal 
comfort and hygiene through the facilities heating, cooling and hot water. 

 Ordenació de  l’Edificació  (LOE), Law 38/1999 of 5 November, which  regulates 
the process of upgrading the building and completing the legal structure of the 
agents  involved,  paying  attention  to  their  obligations  and  responsibilities  set 
cover  guarantees  to  users,  based  on  a  definition  of  basic  requirements  that 
must  be met  by  buildings, which  develops  the  basic  requirement  of  energy 
savings at state. 

 Basic procedure  for Energy Certification of new buildings, approved by Royal 
Decree 47/2007 of 19 January, which establishes the procedure that must meet 
the basic methodology for calculating the rating energy efficiency, so starts the 
certification process. 

 Royal  Decree  Draft  by  which  to  approve  the  basic  energy  certification  of 
existing buildings, 2 February 2012, which requires all existing buildings when 
sold or rented, have a certificate of energy efficiency will be obtained according 
to the basic procedure established by law. 
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2. Estat actual de l’edifici 

2.1. Emplaçament i situació 

L’edifici plurifamiliar de 36 habitatges objecte d’aquest Projecte Final de Grau es troba 

a Montcada i Reixac, que està ubicat a la vall baixa del Besòs i pertany a la comarca del 

Vallès Occidental (Barcelona). 

 

La superfície de Montcada i Reixac és de 23,34 quilòmetres quadrats i una altitud de 38 

metres  per  sobre  del  nivell  del mar.  Segons  el  cens  hi  ha  34.734  habitants  (gener 

2012). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicació de Montcada i Reixac a 
Espanya. 

Figura 2. Ubicació de Montcada i Reixac a la 
província de Barcelona. 

 

Figura 3. Emplaçament del solar a Montcada i Reixac.
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L’edifici va finalitzar la seva construcció a l’any 2009. 
 

 
 
 
 
La referència cadastral de la parcel∙la edificada és 1747203DF3914H. Informació 
extreta de la Direcció General del Cadastre. 

 

 

 

Figura 4. Vista de l’edifici objecte d’estudi.

Figura 5. Imatge de les dades cadastrals.
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La  façana  principal  de  l’edifici  plurifamiliar  està  alineada  al  carrer Miró,  i  orientada 

nord‐oest. Aquesta façana té una longitud de 62,75 ml. 

La  façana de mitgera,  la situada més al nord de  la  finca, té una  longitud de 20,40,  la 

mateixa que la façana sud, alineada al carrer 2, i per on s’accedeix al soterrani. 

Finalment, la façana posterior té una longitud de 62,75 ml. 

La superfície total del solar és de 2.140,04 m2, però la porció utilitzada per l’edificació 

és de 1.286,38 m2.  

Topogràficament, el solar fa pendent cap a l’interior de la parcel∙la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Dades climàtiques i ambientals 

A  continuació  es  detallen  algunes  dades  climàtiques  i  ambientals  de  l’últim  any 

interesants pel desenvolupament del PFG obtingudes a través del Servei Meteorològic 

de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima  Mediterrani 

Temperatura mitjana (TMm) 14,6 ºC 

Velocitat mitjana del vent (a 2 m) 1,1 m/s 

Direcció dominant del vent (a 2 m) W 

Humitat relativa mitjana 70 % 

Mitjana de la irradiació solar global diària 15,6 MJ/m2 

Precipitació acumulada (PPT) 704,8 mm 

Figura 6. Emplaçament de l’edifici al solar.

Figura 7. Dades climàtiques i ambientals de Montcada i Reixach.  
Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 
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2.3. Descripció de l’edifici 

2.3.1. Utilització  
El  programa  funcional  o  de  necessitats  és  de  dos  blocs  amb  dues  escales  per  bloc, 

escales 1  i 2 corresponen al bloc 1  i  les escales 3  i 4 al bloc 2. L’edifici   consta de una 

planta soterrani destinada a garatge, comú per als 2 blocs, i planta baixa, 4 plantes pis i 

planta sota coberta destinades a habitatges. Aquestes últimes són independents per a 

cada bloc. 

Tots dos blocs  tenen com a  façana principal el C/. Miró  , el bloc de  les escales 1  i 2 

compta amb una façana lateral al C/. 2 des del que accedeixen els vehicles a la planta 

soterrani. 

Des de la planta baixa de cada bloc, s’accedeix als habitatges de les plantes superiors i  

proporciona l’accés peatonal a l’aparcament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la realització d’aquest PFG s’estudiarà només el Bloc 1, corresponen a les escales 1 
i 2, amb el que obtindrem una visió global de l’estat actual de l’edifici. 
 
 

Figura 8. Emplaçament de l’edifici d’habitatges i definició dels blocs. 
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2.3.2. Criteris funcionals    
La següent descripció correspon a una sola escala a excepció de la Planta Soterrani que 
és comuna a les quatre escales del conjunt. Les imatges corresponen al bloc 1 complet. 
   
- Planta  Soterrani:  Destinada  a  garatge  comunitari  per  als  dos  edificis,  amb 
capacitat per a 37  cotxes al que  s’accedeix pel carrer 2,  consta  també amb un nucli 
d’escala i ascensor per a cada escala.  

 
 
- Planta Baixa: Destinada  a  habitatges,  en  aquesta  planta  s’hi  desenvolupa  un 
habitatge  complet  format  per  menjador‐estar,  cuina,  rebedor,  bany,  un  pas,  un 
dormitori  senzill,  un  dormitori  doble  i  un  dormitori  tipus  suite  amb  vestidor  i  bany 
incorporat, a més d’una  terrassa posterior descoberta a  la que accedim des dels dos 
dormitoris dobles. També es desenvolupa una part d’un habitatge de tipologia dúplex, 
en concret hi trobem un estudi amb sortida a una terrassa posterior descoberta  i un 
traster, a més de l’escala de comunicació amb la planta superior. 
 

 

Figura 9. Planta soterrani.

Figura 10. Planta baixa bloc 1.
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- Planta Primera: També destinada a habitatges, es desenvolupen dos habitatges 
complets un d’ells de tipologia dúplex. L’habitatge normal està format per menjador‐
estar,  cuina,  totes  dues  peces  amb  sortida  a  una  terrassa  amb  vista  al  C/  Miró, 
rebedor, un pas, un bany, un dormitori senzill, un dormitori doble i un dormitori tipus 
suite amb vestidor  i bany  incorporat. L’habitatge dúplex que comunica amb  la planta 
baixa,  està  format  per menjador‐estar,  cuina,  totes  dues  peces  amb  sortida  a  una 
terrassa  amb  vista  al  C/ Miró,  rebedor,  un  pas,  un  bany,  un  dormitori  doble  i  un 
dormitori tipus suite amb vestidor i bany incorporat. 
 

 
 
 
- Planta  Segona  i  Tercera:  Totes dues plantes destinades  a habitatges,  els dos 
pisos  que  s’hi  desenvolupen  a  cada  planta,  estan  distribuïts  de  la mateixa  forma, 
menjador‐estar,  cuina,  totes dues peces  amb  sortida  a una  terrassa  amb  vista  al C/ 
Miró, rebedor, un pas, un bany, un dormitori senzill, un dormitori doble i un dormitori 
tipus suite amb vestidor i bany incorporat. 
 

 
 

Figura 11. Planta primera bloc 1.

Figura 12. Planta segona i tercera bloc 1.
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Figura 15. 

- Planta Quarta  i Sota Coberta: En aquestes plantes es desenvolupen habitatges 
de  tipologia  dúplex  exactament  iguals  en  distribució  formats  per  menjador‐estar, 
cuina, totes dues peces amb sortida a una terrassa amb vista al C/ Miró, rebedor, un 
pas,  un  bany,  un  dormitori  doble  i  un  dormitori  tipus  suite  amb  vestidor  i  bany 
incorporat a la planta quarta i un estudi a la planta sota coberta. 
 

 
 

2.3.3. Superfícies construïdes. 
A continuació es mostren detalladament les superfícies totals construïdes a cadascuna 

de les plantes i dividides en els 2 blocs: 

  

Planta Soterrani 

Garatge  1.004,41 m2

Rampa  91,16 m2

Accés Escala 1  17,11 m2

Accés Escala 2  17,11 m2

Accés Escala 3  17,11 m2

Accés Escala 4  17,11 m2

Total Planta Soterrani  1.164,01 m2

Figura 13 i 14. Planta quarta i sotacoberta bloc 1.
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Figura 16. 

 

Planta Baixa 

   Sup. Construïda 
interior 

Sup. Construïda 
terrasses i balcons 

B
lo
c 
1 

Es
ca
la
 1
 

Habitatge 1  88,07 m2   

Terrassa descoberta     9,23 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  44,86 m2   

Terrassa descoberta     35,87 m2

Jardí     23,74 m2

Zones comuns  40,47 m2   

Porxo d'accés  18,09 m2   

Rampa accés garatge     56,97 m2

Total superfície construïda Escala 1  191,49 m2 125,81 m2

Es
ca
la
 2
 

Habitatge 1  85,64 m2   

Terrassa descoberta     50,47 m2

Jardí     11,74 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  44,86 m2   

Terrassa descoberta     50,31 m2

Jardí     11,70 m2

Zones comuns  40,47 m2   

Porxo d'accés  18,09 m2   

Total superfície construïda Escala 2  189,06 m2 124,22 m2

B
lo
c 
2 

Es
ca
la
 3
 

Habitatge 1  85,64 m2   

Terrassa descoberta     50,47 m2

Jardí  11,74

Habitatge 2 (Dúplex)  44,86 m2   

Terrassa descoberta     50,31 m2

Jardí     11,70 m2

Zones comuns  40,47 m2   

Porxo d'accés  18,09 m2   

Total superfície construïda Escala 3  189,06 m2 124,22 m2

Es
ca
la
 4
 

Habitatge 1  86,25 m2   

Terrassa descoberta     50,79 m2

Jardí  11,81

Habitatge 2 (Dúplex)  44,86 m2   

Terrassa descoberta     50,31 m2

Jardí     11,70 m2

Zones comuns  40,47 m2   

Porxo d'accés  18,09 m2   

Total superfície construïda Escala 4  189,67 m2 124,61 m2

  Total superfície construïda Planta Baixa  759,28 m2 498,86 m2
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Figura 17. 

Planta Primera 

   Sup. Construïda 
interior 

Sup. Construïda 
terrasses i balcons 

B
lo
c 
1 

Es
ca
la
 1
 

Habitatge 1  92,69 m2   

Terrassa coberta  1,67 m2   

Terrassa descoberta     8,17 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 1  203,67 m2 11,31 m2

Es
ca
la
 2
 

Habitatge 1  90,27 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 2  200,86 m2 6,28 m2

B
lo
c 
2 

Es
ca
la
 3
 

Habitatge 1  90,27 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 3  200,86 m2 6,28 m2

Es
ca
la
 4
 

Habitatge 1  90,88 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 4  201,47 m2 6,28 m2

Total superfície construïda Planta Primera  806,86 m2 30,15 m2
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Figura 18. 

 

Plantes tipus 2a i 3a 

  
Sup. Construïda 

interior 
Sup. Construïda 

terrasses i balcons 

B
lo
c 
1 

Es
ca
la
 1
 

Habitatge 1  92,69 m2   

Terrassa coberta  1,67 m2   

Terrassa descoberta     8,17 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 1  203,67 m2 11,31 m2

Es
ca
la
 2
 

Habitatge 1  90,27 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 2  200,86 m2 6,28 m2

B
lo
c 
2 

Es
ca
la
 3
 

Habitatge 1  90,27 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 3  200,86 m2 6,28 m2

Es
ca
la
 4
 

Habitatge 1  90,88 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 4  201,47 m2 6,28 m2

Total superfície construïda Plantes tipus 2a i 
3a  806,86 m2 30,15 m2
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Figura 19.

 

Planta Quarta 

  
Sup. Construïda 

interior 
Sup. Construïda 

terrasses i balcons 

B
lo
c 
1 

Es
ca
la
 1
 

Habitatge 1 (Dúplex)  92,69 m2   

Terrassa coberta  1,67 m2   

Terrassa descoberta     8,17 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 1  203,67 m2 11,31 m2

Es
ca
la
 2
 

Habitatge 1 (Dúplex)  90,27 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 2  200,86 m2 6,28 m2

B
lo
c 
2 

Es
ca
la
 3
 

Habitatge 1 (Dúplex)  90,27 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 3  200,86 m2 6,28 m2

Es
ca
la
 4
 

Habitatge 1 (Dúplex)  90,88 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  89,95 m2   

Terrassa coberta  1,28 m2   

Terrassa descoberta     3,14 m2

Zones comuns  18,08 m2   

Total superfície construïda Escala 4  201,47 m2 6,28 m2

Total superfície construïda Planta Quarta  806,86 m2 30,15 m2

 
 
 



Estudi energètic d’un edifici plurifamiliar d’habitatges                 23 
 

Figura 20. 

Figura 21. 

 

Planta Sota Coberta 

   Sup. Construïda 
B
lo
c 
1  Es

ca
la
 1
  Habitatge 1 (Dúplex)  32,99 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  34,60 m2

Zones comuns  16,81 m2

Total superfície construïda Escala 1  84,40 m2

Es
ca
la
 2
  Habitatge 1 (Dúplex)  32,03 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  34,60 m2

Zones comuns  16,81 m2

Total superfície construïda Escala 2  83,44 m2

B
lo
c 
2  Es

ca
la
 3
  Habitatge 1 (Dúplex)  32,03 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  34,60 m2

Zones comuns  16,81 m2

Total superfície construïda Escala 3  83,44 m2

Es
ca
la
 4
  Habitatge 1 (Dúplex)  32,27 m2

Habitatge 2 (Dúplex)  34,60 m2

Zones comuns  16,81 m2

Total superfície construïda Escala 4  83,68 m2

Total superfície construïda Planta Sota Coberta  334,96 m2

 
 
 

Resum de superfícies construïdes totals 

B
lo
c1
 

Planta soterrani  582,00 m2 

Planta baixa  380,55 m2 

Planta primera  404,53 m2 

Planta segona  404,53 m2 

Planta tercera  404,53 m2 

Planta quarta  404,53 m2 

Planta sota coberta  167,84 m2 

Total superfície construïda Bloc 1  2.748,51 m2 

B
lo
c1
 

Planta soterrani  582,00 m2 

Planta baixa  378,73 m2 

Planta primera  402,33 m2 

Planta segona  402,33 m2 

Planta tercera  402,33 m2 

Planta quarta  402,33 m2 

Planta sota coberta  167,12 m2 

Total superfície construïda Bloc 2  2.737,17 m2 

Total superfícies construïdes  5.485,68 m2 
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2.4. Descripció constructiva de l’edifici 

Aquest  edifici  plurifamiliar  està  dividit  estructuralment  en  dos  blocs,  encara  que  el 

soterrani es compartit, però la resta de plantes estan dividides en dos i separades per 

una junta de dilatació. 

 

Per  tal de  realitzar  la descripció constructiva, es  farà explicant els diferents sistemes 

constructius organitzats en diferents apartats com  fonamentació, estructura, sistema 

envolupant, sistemes d’acabats i sistemes d’instal∙lacions. 

 

2.4.1. Fonamentació 
El sistema estructural és de formigó armat fet “in situ”. La fonamentació consisteix en 

sabates  aïllades  quadrades  i  rectangulars  sota  els  pilars  de  formigó,  i  sabates 

corregudes sota el mur de soterrani. 

 

2.4.2. Estructura 
Els forjats de les plantes destinades a habitatges són forjats reticulars en blocs perduts 

de 30 cm de cantell amb una capa de compressió de 5cm (25+5) i nervis de 12 cm de 

gruix.  

 

A la planta baixa es construeix un tram de forjat de llosa massissa de formigó armat de 

20 cm de cantell sobre el que es construeixen unes  rampes d’accés a  l’edifici a base 

d’envanets i encadellat.  

 

Algunes  plantes  tenen  una  part  del  forjat  en  voladís,  corresponent  a  terrasses  dels 

habitatges. Aquestes superfícies de forjat en voladís es construeixen de forjat reticular 

de  les mateixes característiques que  la resta del forjat o de  llosa massissa de formigó 

armat de 30 cm de cantell en el cas de ràfecs de poc vol. 

 

Els  forjats  reticulars de cada una de  les plantes  i  la coberta  recolzen  sobre pilars de 

formigó  armat de  secció quadrada,  rectangular o  circular,  segons  la  seva posició en 

l’edifici.  

En el cas de  la planta baixa,  l’edifici  recolza  sobre el mur de  soterrani  i els pilars de 

formigó  armat  neixen  al  nivell  de  fonamentació  de  manera  que  queda  la  seva 

armadura continguda dins el mur de soterrani. 

 

La  coberta  es  construeix  de  llosa massissa  de  formigó  armat  de  20  cm.  de  cantell. 

Aquesta coberta és inclinada a dues aigües a partir d’una biga carenera paral∙lela al C/. 

Miró i amb pendent del 30%. 

 

Dins  els  forjats  reticulars  són  necessàries  bigues  de  formigó  armat  per  diferents 

funcions,  com  són  la  formació  del  forat  d’escala,  de  l’ascensor,  de  forats  de  pas 
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d’instal∙lacions i extrems de forjats. També són necessàries per salvar els desnivells en 

el forjat de la planta baixa. 

 

2.4.3. Sistema de compartimentació 
Els paraments verticals  interiors estan  formats per obra humida, amb  fàbrica d’obra 
ceràmica de diferents gruixos, col∙locada amb morter o guix. 
 
 

2.4.4. Sistema envolupant 
El sistema envolupant el podem dividir en els següents elements: 

- Façanes principal, posterior i lateral. 

- Façana lateral mitgera. 

- Coberta inclinada. 

 

Façana principal, posterior i lateral (Façanes oest, est i sud). 

Façana de fàbrica, amb maó perforat de 4x14x29 cm vist, de 15 cm de gruix, cambra 

d’aire de 10 cm on estan disposades planxes de poliestirè expandit amb un gruix de 4 

cm de densitat nominal de 20 Kg/m3, i envà de 5 cm.  

 

Façana lateral mitgera (façana nord). 

Façana de fàbrica de 30 cm de gruix, formada per fàbrica de maó perforat de 10x14x29  

cm de gruix, cambra d’aire de 9 cm on es disposen planxes de poliestirè expandit amb 

un gruix de 4 cm i densitat nominal de 20 Kg/m3, i envà de 5 cm. 

 

Coberta inclinada. 

A  la  llosa  inclinada armada per  la formació de  la coberta, es col∙loca un aïllant tèrmic 

d’alta  densitat  de  poliestirè  expandit  de  5  cm  de  gruix,  fixat  a  la  llosa  de  formigó, 

posteriorment aplicada una capa de regulació amb morter ciment portland per rebre la 

teula àrab. 

 

Les  terrasses  tenen  un  pendent  uniforme  de  2%,  formades  amb  barrera  de  vapor, 

aïllament tèrmic de poliestirè expandit, formigó cel∙lular per marcar pendents  i rajola 

presa amb morter. 

 

 

2.4.5. Sistemes d’acabats 
Fusteria: La fusteria exterior és d’alumini, enrasada interiorment sobre premarcs amb 

vidre doble  i cambra d’aire de 16 mm,  i  la porta d’accés als edificis és d’alumini, amb 

premarcs d’acer galvanitzat amb vidre laminar amb cambra glaçat de 20 mm.  
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Paviments: Formats per gres en  la totalitat dels habitatges. Els enrajolats, en banys  i 

cuines,  són a  tota  l’alçada amb  rajola envernissada, agafats damunt d’una  superfície 

arrebossada amb morter de ciment adhesiu. 

 

Arrebossats i enguixats:  

o Exteriors: Estucats monocapa. 

o Interiors: Enguixats i enlluïts amb guix blanc a bona vista. 

o Cels rasos de plaques fixes de cartró guix penjat del forjat. 

 
Vidre:  Vidre  doble  tipus  “Climalit”  de  4‐8‐4 mm.  de  gruix,  en  elements  de  fusteria 
exterior, finestres i balconades. 
A les portes interiors, vidre imprès a l’àcid col∙locats amb silicona clavetejant llistons. 

 

 

2.4.6. Instal∙lacions. 
Subministrament elèctric: La tensió d’alimentació serà de 230 volts en monofàsic, per 

als habitatges i 230/400 volts en trifàsica per a les zones comuns i garatge. 

El subministrament elèctric es troba adaptat al REBT “Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió” (RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries. 

 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per l’escomesa, i 

la  instal∙lació  d’enllaç,  la  instal∙lació  interior  de  cada  habitatge,  la  xarxa  de  posta  a  

terra de la instal∙lació i els elements metàl∙lics necessaris. 

 
Calefacció  i ACS:  La  instal∙lació  de  calefacció  serà  individualitzada  en  cadascun  dels 

habitatges,  amb  una  caldera  mixta  tipus  estanca  de  producció  instantània  per 

calefacció i ACS per Gas Natural. 

Les unitats termals dins de cada habitatge seran  radiadors d’alumini amb les costelles 

necessàries segons càlculs. 

La  instal∙lació  de  calefacció  es  realitzarà  amb  sistema monotub  amb  conducció  de 

coure protegit  amb tub anellat sota el paviment. 
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2. Current status of the building 

2.1. Location an situation 

The 36 multi‐family housing building subject to this Final Grade Project is in Montcada i 

Reixac, which  is  located  in  the  lower  valley of Besós  and belongs  to Vallés Oriental 

(Barcelona). 

 

Montcada i Reixac surface is 23,34 square kilometers and it is situated in an altitude of 
38  meters  above  sea  level.  According  to  the  census  there  are  34.734  inhabitants 
(January 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1. Location of Montcada i Reixac in 
Spain. 

Figure 2. Location of Montcada i Reixac in 
Barcelona province. 

 

Figura 3. Situation of solar in Montcada i Reixac.
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The Building construction was completed in 2009. 
 

 
 
 
 
The cadastral reference of the constructed plot is 1747203DF3914H (Information 
provided by Direcció General del Cadastre). 

Figure 5. Cadastral reference.

Figure 4. View of the Building under study.
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The  facade of dividing wall,  the northernmost of  the property, has a  length of 20,40 

metres, the same as the south facade,  lined the street 2, and where you enter to the 

basement.  

Finally, the principal and back facade has a length of 62,75 ml. 

The plot total area is 2140,04 m2, but the portion used by the construction is 1.286,38 

m2.  

Topographically, this site does slope towards the interior of the plot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Climatic and environment data 

Here  there are some  interesting environmental and climatic data of  the  last year  for 

the development of this PFG, obtained by the Meteorological Service of Catalonia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Climate Mediterranean 

Average temperature 14,6 ºC 

Average wind speed (to 2 m) 1,1 m/s 

Dominant wind direction (to 2 m) W 

Average relative humidity 70 % 

Average daily global solar radiation 15,6 MJ/m2 

Accumulated precipitation 704,8 mm 

Figure 6. Location of the Building on the site. 

Figure 7. Climatic environmental data of Montcada i Reixac.
Source: Meteorological Service of Catalonia. 
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2.3. Description of the building 

2.3.1. Use 
The  functional  requirements  are  two  blocks  with  two  stairs.  The  steps  1  and  2 

correspond  to  block  1  and  scales  3  and  4  in  block  2.  The  building  consists  of  a 

basement  garage  common  for  2 blocks,  ground  floor,  4  type  floors  and  undercover 

floor designed to housing. The housings are  independent  for each block, and are not 

connected. 

Both blocks have  the main  facade  towards C  / Miro. The block of  the  stairs 1 and 2 

comprises a side facade towards the C / 2 from which the vehicles entering the garage. 

From the ground floor of each block you can access to the upper floors; it also provides 

pedestrian access to the parking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To perform this PFG we will study only block 1, correspond to steps 1 and 2, to obtain 
an overview of the current state of the building. 
 
 

Figure 8. Location of the apartament Building and definition of blocs. 
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2.3.2. Functional criteria 
The  following  descriptions  belong  to  one  stair,  except  for  the  basement,  that  is 
common to the four stairs. 
   

- Basement: Designed as a garage  for  two buildings with a capacity  for 37 cars 
which  is accessed  through street 2, also has a staircase and  lift core  for each 
scale. 

 
 
 

- Ground floor: Designed for the housing, this floor  is developing as a full house 
consisting  of  a  living  room,  kitchen,  hall,  bathroom,  one  corridor,  one  single 
bedroom, a twin bedroom and a bedroom with dressing room and bathroom, 
plus a rear discovered terrace that can you access through both bedrooms.  It 
also  carries a portion of a duplex  type housing,  in particular  there  is a  study 
with access to a rear terrace and a storage, plus communication with the scale 
of the upper floor. 

 
 
 

Figure 9. Basement.

Figure 10. Ground floor block 1.
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- First floor: Also designed for the housing, develop two full housing, one of them 
is  duplex  type.  The  normal  housing  consists  of  a  living  room,  kitchen,  two 
bedrooms that lead a terrace with views to C/ Miro, entrance hall, one corridor, 
one bathroom, one single bedroom, a bedroom and a double ensuite bedroom 
and dressing room. The duplex housing which communicates with the ground 
floor consists of a  living room, kitchen, both pieces to a terrace with views to              
C  / Miró,  entrance  hall,  a  corridor,  a  bathroom,  a  double  bedroom  and  a 
ensuite bedroom and dressing room. 
 

 
 
 

- Second and third floor: Both plants destined to housing, are distributed  in the 
same way, living room, kitchen, both pieces with access to a terrace with views 
to  C  / Miro,  entrance  hall,  one  step,  one  bathroom,  one  single  bedroom,  a 
double bedroom and a ensuite bedroom and dressing room. 

 
 
 
 

Figure 11. First floor block 1.

Figure 12. Second and third floor block 1.
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Figure 15. 

- Fourth  and  undercover  floor:  In  these  plants  duplex  housing  type  are 
developed, with  the  same  distribution  formed  by  living  room,  kitchen,  both 
pieces with access to a terrace with views to C / Miró, entrance hall, a step, a 
bathroom, a double bedroom and a ensuite bedroom with dressing  room on 
the fourth floor and a studio on the undercover floor. 

 
 

2.3.3. Constructed area. 
Here there is the total constructed areas for each floor, divided in 2 blocks: 

  

Basement 

Garage  1.004,41 m2

Ramp  91,16 m2

Access stairs 1  17,11 m2

Access stairs 2  17,11 m2

Access stairs 3  17,11 m2

Access stairs 4  17,11 m2

Total basement  1.164,01 m2

Figura 13 i 14. Fourth and undercover floor block 1.
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Figure 16. 

 

Ground floor 

  
Internal 

constructed area 

Constructed area 
terraces and 
balconies 

B
lo
c 
k 
1 

St
ai
rs
 1
 

Housing 1  88,07 m2   

Outdoor terrace     9,23 m2

Housing 4 (Duplex)  44,86 m2   

Outdoor terrace     35,87 m2

Garden     23,74 m2

Common areas  40,47 m2   

Porch access  18,09 m2   

Ramp to garage     56,97 m2

Total constructed area stairs 1  191,49 m2 125,81 m2

St
ai
rs
 2
 

Housing 2  85,64 m2   

Outdoor terrace     50,47 m2

Garden     11,74 m2

Housing 5 (Duplex)  44,86 m2   

Outdoor terrace     50,31 m2

Garden     11,70 m2

Common areas  40,47 m2   

Ramp to garage  18,09 m2   

Total constructed area stairs 2  189,06 m2 124,22 m2

B
lo
c 
k 
2 

St
ai
rs
 3
 

Housing 19  85,64 m2   

Outdoor terrace     50,47 m2

Garden  11,74

Housing 22 (Duplex)  44,86 m2   

Outdoor terrace     50,31 m2

Garden     11,70 m2

Common areas  40,47 m2   

Ramp to garage  18,09 m2   

Total constructed area stairs 3  189,06 m2 124,22 m2
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Housing 20  86,25 m2   

Outdoor terrace     50,79 m2

Garden  11,81

Housing 23 (Duplex)  44,86 m2   

Outdoor terrace     50,31 m2

Garden     11,70 m2

Common areas  40,47 m2   

Ramp to garage  18,09 m2   

Total constructed area stairs 4  189,67 m2 124,61 m2

  Total constructed area ground floor  759,28 m2 498,86 m2
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Figure 17. 

 

First floor 

  
Internal constructed 

area 

Constructed area 
terraces and 
balconies 
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Housing 3  92,69 m2   

Indoor terrace  1,67 m2   

Outdoor terrace     8,17 m2

Housing 4 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 1  203,67 m2 11,31 m2
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Housing 6  90,27 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 5 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 2  200,86 m2 6,28 m2
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Housing 21  90,27 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 22 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 3  200,86 m2 6,28 m2
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Housing 24  90,88 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 23 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 4  201,47 m2 6,28 m2

Total constructed area first floor  806,86 m2 30,15 m2
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Figure 18. 

 

Type plants 2 and 3 

  
Internal constructed 

area 

Constructed area 
terraces and 
balconies 

B
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Housing 7 and 11  92,69 m2   

Indoor terrace  1,67 m2   

Outdoor terrace     8,17 m2

Housing 8 and 12  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 1  203,67 m2 11,31 m2
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Housing 10 and 14  90,27 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 9 and 13  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 2  200,86 m2 6,28 m2
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Housing 25 and 29  90,27 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 26 and 30   89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 3  200,86 m2 6,28 m2
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Housing 28 and 32  90,88 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 27 and 31  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 4  201,47 m2 6,28 m2

Total constructed area type plants 2 and 3  806,86 m2 30,15 m2
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Figure 19. 

 

Fourth plant 

  
Internal constructed 

area 

Constructed area 
terraces and 
balconies 
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Housing 15 (Duplex)  92,69 m2   

Indoor terrace  1,67 m2   

Outdoor terrace     8,17 m2

Housing 16 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 1  203,67 m2 11,31 m2
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Housing 18 (Duplex)  90,27 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 17 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 2  200,86 m2 6,28 m2
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Housing 33 (Duplex)  90,27 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 34 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 3  200,86 m2 6,28 m2
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Housing 36 (Duplex)  90,88 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Housing 35 (Duplex)  89,95 m2   

Indoor terrace  1,28 m2   

Outdoor terrace     3,14 m2

Common areas  18,08 m2   

Total constructed area stairs 4  201,47 m2 6,28 m2

Total constructed area fourth plant  806,86 m2 30,15 m2
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Figure 20. 

Figure 21. 

 

Undercover floor 

   Constructed area 
B
lo
c 
k 
1  St
ai
rs
 1
  Housing 15 (Duplex)  32,99 m2

Housing 16 (Duplex)  34,60 m2

Common areas  16,81 m2

Total constructed area stairs 1  84,40 m2

St
ai
rs
 2
  Housing 18 (Duplex)  32,03 m2

Housing 17 (Duplex)  34,60 m2

Common areas  16,81 m2

Total constructed area stairs 2  83,44 m2
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  Housing 33 (Duplex)  32,03 m2

Housing 34 (Duplex)  34,60 m2

Common areas  16,81 m2

Total constructed area stairs 3  83,44 m2

St
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rs
 4
  Housing 36 (Duplex)  32,27 m2

Housing 35 (Duplex)  34,60 m2

Common areas  16,81 m2

Total constructed area stairs 4  83,68 m2

Total constructed area undercover floor  334,96 m2

 
 
 

Summary of total constructed areas 

B
lo
c 
k 
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Basement  582,00 m2 

Ground floor  380,55 m2 

First floor  404,53 m2 

Second floor  404,53 m2 

Third floor  404,53 m2 

Fourth floor  404,53 m2 

Undercover floor  167,84 m2 

Total constructed area block 1  2.748,51 m2 
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Basement  582,00 m2 

Ground floor  378,73 m2 

First floor  402,33 m2 

Second floor  402,33 m2 

Third floor  402,33 m2 

Fourth floor  402,33 m2 

Undercover floor  167,12 m2 

Total constructed area block 2  2.737,17 m2 

Total constructed area  5.485,68 m2 
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2.4. Constructive description of the building 

This  multifamily  building  is  structurally  divided  into  two  blocks,  the  basement  is 

shared, but the remaining plants are divided into two separated by an expansion joint. 

 

To make  the  constructive description we  are  going  to explain  the different building 

systems  organized  in  different  sections  such  as  foundation,  structure,  envelope 

system, finishes and installations. 

 

2.4.1. Foundation 
The structural system is reinforced concrete made "in situ". The foundation consists of 

isolated square and rectangular shoes under concrete pillars and shoes run under the 

basement wall. 

 

2.4.2. Structure 
The slabs of the housings floors are reticular slabs with lost blocks of 30 cm depth with 

compression layer of 5 cm (25+5) and nerves of 12 cm thick. 

 

On  the  ground  floor  there  is  constructed  a  solid  reinforced  concrete  slab  of  20  cm 

depth where will be located the building access ramps.   

 

Some  floors have a part of cantilever slab, corresponding  to housing  terraces. These 

cantilever  slab  areas  are  constructed  by  reticular  slab with  the  same  characteristics 

than the rest of the reticular reinforced concrete slab of 30 cm depth in the case of low 

eaves flight.  

 

The  reticular  slabs  of  each  plants  and  the  cover  are  supported  by  pillars  of  the 

reinforced  concrete  of  square  section,  rectangular  or  circular  depending  of  their 

position in the building. 

 

In  the  case  of  ground  floor,  the  building  are  supported  by  basement  wall  and  by 

reinforced concrete pillars that begin at foundation level so that his reinforcement are 

contained within the wall of the basement. 

 

The roof is constructed of reinforced concrete slab of 20 cm depth. This gabled roof is 

inclined from a ridges beam parallel to C/ Miro with 30% slope. 

 

Within  the  reticular  reinforced  concrete  slabs  are  required  beams  for  different 

functions, such as the formation of the scale hole, the  lift holes,  installations passage 

and  slabs ends. Also  are needed  to  save  the unevenness  in  the  floor of  the  ground 

floor. 
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2.4.3. Partitioning system 
The  inner  vertical  walls  consists  of  wet  work,  with  factory  ceramic  of  different 
thickness, placed with mortar. 
 

2.4.4. Envelope system 
The envelope system can be divided into the following elements: 

- Main facade, rear and lateral. 

- Lateral party wall facade. 

- Inclined roof. 

 

Main facade, rear and lateral (west, east and south facades). 

Factory  facade,  with  seen  perforated  brick  of  4x14x29  cm  of  15  cm  thickness,  air 

chamber of 10 cm where there are arranged expanded polystyrene sheets with 4 cm 

thickness and nominal density 20 Kg/m3, and partition wall of 5 cm. 

 

Lateral party Wall facade (north facade). 

Factory  facade  of  30  cm  thickness,  consisting  of  perforated  brick  10x14x29  cm 

thickness, air chamber of 10 cm where are arranged expanded polystyrene sheets with 

4 cm thickness and nominal density 20 Kg/m3, and partition wall of 5 cm. 

 

Inclined roof. 

In the inclined reinforced concrete slab, are placed a high density thermal insulation of 

expanded  polystyrene  sheets with  5  cm  thickness,  fixed  at  the  reinforced  concrete 

slab, and then applied a regulation  layer with Portland cement mortar to receive the 

Arabic tiles. 

 

The terraces have uniform 2% slope, formed with vapour barrier, thermal insulation of 

expanded polystyrene sheets, cellular concrete to create the slope and tiles taken with 

mortar. 

 

 

2.4.5. Finishes 
Carpentry:  The  exterior  carpentry  is  aluminium,  internally  flush  on  subframes with 

double  glazed  and  air  chamber  of  16 mm,  and  the  access  door  to  the  building  is 

aluminium, with galvanized steel subframes with laminated glass. 

 

Pavements: Formats with sandstone  in all of the houses. The tiled  in bathrooms and 

kitchens are a full height with varnished tile, taken over a coated surface with adhesive 

cement mortar. 
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Plastering and revoked: 

o Exteriors: Monolayer stucco. 

o Interiors: Plastered with white plaster. 

o Fixed plates ceilings of plasterboard hanging from slabs. 

 
Glazing: Double glazing “Climalit” of 4‐8‐4 mm thickness in exterior elements, windows 
and balconies.  
At interior doors, printed glass with acid placed with silicone strips. 
 

 

2.4.6. Installations. 
Electrical  supply:  The  supply  voltage  is  230  volts  in monophasic  for  housings  and 

230/400 volts in triphasic for common areas and parking. 

The power  supply  is  adapted  to REBT  (Reglament  Electrotècnic de Baixa  Tensió, RD 

842/2002) and their supplementary instructions. 

 
In  general,  the  power  distribution  grid  of  the  building will  consists  of  the  electrical 

connection,  installation  link,  installation  inside each housing, grounding networks and 

other metallic necessary elements.  

 
 
Heating and hot water: The heating  installation will be  individually  in each housing, 

with a mixed waterlight boiler of  instantaneous production for heating and hot water 

by Gas Natural. 

Thermal  units  in  each  housing will  be  aluminium  radiators with  the  necessary  ribs 

according to calculations.  

The  heating  installations will  be  performed with monotube  system with  protected 

copper tube ringed under the pavement. 
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Figura 22. Zones climàtiques de Catalunya. Font: Guia de la renovació energètica d’edificis 
d’habitatges (Gencat) 

3. Anàlisis energètic 

3.1. Introducció 

Entenem  com  a  gran  rehabilitació  la  que  tingui  lloc  en  edificis  existents  amb  una 
superfície  útil  superior  a  1.000 m2  on  es  renovin més  del  25%  del  total  dels  seus 
tancaments. 
 
Aquestes renovacions han de complir amb els requeriments energètics que siguin més 
restrictius de la següent normativa: 
 

- Document  Bàsic  d’Estalvi  Energètic  (DH‐HE)  del  Codigo  Técnico  de  la 
Edificación. 

- Decret d’Ecoeficiència (DEE). 
 
L’altre gran grup de rehabilitacions energètiques no assimilables a obra nova són les de 

rehabilitació  lliure, no  subjectes als paràmetres normatius d’estalvi energètic, en els 

que  s’inclouen  els  edificis  amb  superfície  útil  inferior  a  1.000 m2,  o  aquells  encara 

tenint una superfície útil superior a 1.000 m2 no es rehabilita més del 25% dels seus 

tancaments. 

 

A Catalunya s’han de complir les dues normatives i, per tant, s’ha d’agafar el valor que 

sigui més restrictiu de les dues. 

 

Primerament, s’ha d’identificar  la zona climàtica on es  trobi ubicat  l’edifici  i el segon 

pas és  identificar els valors de transmitància tèrmica exigits per  la normativa del DB‐

HE1 del CTE i del Decret d’Ecoeficiència en funció de la zona climàtica. 

 
 

 Zones climàtiques de Catalunya segons el Decret d’Ecoeficiència: 
 

 
 

 
En color blau s’indiquen aquelles zones per  les quals el Decret d’Ecoeficiència és més 
restrictiu que el CTE. 
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Figura 24. Valors de transmitància límit de les parts massisses de les cobertes segons zona climàtica.
Font: Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges (Gencat) 

Figura 23. Valors de transmitància límit en les parts massisses de les façanes segons zona climàtica.
Font: Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges (Gencat) 

 Valors de transmitància límit de les parts massisses de les façanes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  sombrejat blau ens  indica  les  zones per  les quals el Decret d’Ecoeficiència és més 
restrictiu que el CTE. 
 
 

 Valors de transmitància límit de les parts massisses de les cobertes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En  aquest  cas  veiem  com  cap  dels  paràmetres  del  Decret  d’Ecoeficiència  és  més 
restrictiu que el CTE. 
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Figura 25. Valors de transmitància límit dels forats segons zona climàtica.  
Font: Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges (Gencat) 

 Valors de transmitància límit dels forats : 

 

 

El  sombrejat blau ens  indica  les  zones per  les quals el Decret d’Ecoeficiència és més 

restrictiu que el CTE. 

 

En  el  cas  de  les  obertures,  per  determinar  la  transmitància  límit  s’ha  de  tenir  en 

compte els següents paràmetres: 

‐  La zona climàtica on es trobi l’edifici. 

‐ L’orientació de cadascuna de les façanes. 

‐ El percentatge d’obertures en relació a la totalitat de superfície de cada façana, per a 

cada orientació. 

 
 
En aquest apartat,  l’objectiu és analitzar el comportament energètic de  l’envolupant 

de l’edifici. Per a realitzar aquest estudi, s’analitzarà el comportament de l’edifici en el 

seu conjunt, parts opaques i semitransparents, amb l’ajuda dels programes informàtics 

LIDER i CALENER VYP, patrocinats pel Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio i pel Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).  

 

El programa LIDER permet realitzar la descripció geomètrica, constructiva i operacional 

de  l’edifici però, en aquest cas, utilitzarem el programa  informàtic CYPE  instal∙lacions 

per a realitzar aquesta tasca, per després importar la geometria de l’edifici al programa 

LIDER.  

He  escollit  la  utilització  de  CYPE  instal∙lacions  perquè  té  una  vinculació més  directa 

amb el programa AutoCAD, amb el que es troba realitzada tota la geometria en planta 

de l’edifici, aconseguint un resultat més real i fiable. 
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Per tant, el procediment serà el següent: 

 Amb  CYPE  instal∙lacions  generarem  la  geometria  de  l’edifici,  la  definició  dels 

ponts  tèrmics,  la  situació  de  l’edifici  i  la  definició  de  l‘envolupant  amb  els 

mateixos materials que utilitza LIDER. 

 Amb LIDER importarem l’edifici de CYPE i realitzarem el càlcul per determinar la 

demanda energètica. 

 Amb CALENER VYP  importarem  l’edifici de LIDER, definirem  les  instal∙lacions,  i 

obtindrem una qualificació energètica.  

 

Amb tots aquests resultats obtindrem una valoració final del comportament energètic 

de  l’edifici d’habitatges  i podrem realitzar unes conclusions amb  les que cercarem  les 

propostes d’intervenció que millor s’adeqüin al nostre cas. 

 

En  l’avaluació  dels  material  utilitzats  en  obra,  l’objectiu  es  descobrir  els  impactes 

ambientals  totals  analitzant  totes  les  etapes  de  la  totalitat  de  la  cadena  de 

transformació, des de  l’extracció de  la matèria prima,  la producció, el  transport  i  la 

posada en obra. 

 

Amb  la  base  de  dades  ITEC  obtindrem,  a  partir  de  cadascuna  de  les  partides  del 

pressupost del projecte bàsic objecte d’aquest PFG, una taula detalla amb les següents 

dades: 

- Pes (Kg) del material. 

- Cost energètic  (KWh) que suposa  l’extracció, producció, transport  i posada en 

obra. 

- Emissions de CO2 (Kg) que es produeixen durant totes les etapes del material. 
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3.2. Comprovació de la demanda energètica (LIDER) 

3.2.1. Introducció 
Per  realitzar  la  comprovació del  compliment del Document Bàsic Ahorro de  Energia 
(DB‐HE) ens trobem amb dos procediments alternatius: 
 
- Opció simplificada: Basat en el control  indirecte de  la demanda energètica de 
l’edifici  mitjançant  la  limitació  dels  paràmetres  característics  dels  tancaments  i 
particions  interiors  que  formen  l’envolupant  tèrmica.  La  comprovació  es  realitza  a 
través  de  la  comprovació  dels  valors  obtinguts  en  el  càlcul  amb  els  valors  límit 
permesos. 
- Opció general: Consisteix en la avaluació de la demanda energètica dels edificis 
mitjançant  la  comprovació d’aquesta amb  la  corresponent a un edifici de  referència 
que defineix la pròpia opció. 
 
Aquest  mètode  es  realitza  mitjançant  el  programa  informàtic  LIDER,  que  està 
reconegut pel CTE.  
 
 
Àmbit d’aplicació: 
LIDER  està  dissenyat  per  definir  edificis  de  qualsevol  dimensió,  sempre  que  es 
verifiquin les següents condicions: 

- El número d’espais no ha de superar el límit de 100. 
- El  número  d’elements  (tancaments  de  l’edifici,  incloent  els  interiors  i  les 

finestres) no ha de superar el límit de 500. 
 
En  el  cas  que  l’edifici  superi  alguna  de  les  limitacions,  nomes  per  al  propòsit  de 
verificar el  límit de  la demanda energètica del document bàsic HE1, es podrà dividir 
l’edifici en tantes parts com sigui necessari, havent‐se de considerar el següent criteri 
de verificació: 

- Si totes les parts compleixen, l’edifici compleix. 
- Si alguna de  les parts no compleix, s’haurà de calcular  la demanda mitjana de 

l’edifici  i  la  de  la  seva  referència,  ponderant  per  les  àrees  de  cada  part  de 
l’edifici.  

‐ Si cap de les parts compleix, el conjunt evidentment no compleix. 
 
Limitacions: 
Amb la versió actual de LIDER ens trobem amb les següents limitacions: 

- No poden definir‐se elements constructius  interiors, geomètricament singulars 
que no siguin verticals ni rectangulars, excepte forjats o sòls horitzontals. 

- No poden definir‐se forjats o sòls inclinats. 
- No poden definir‐se finestres que no siguin rectangulars. 
- En  aquells  espais  en  el  que  l’alçada  no  sigui  constant,  es  subministrarà  una 

alçada  de  planta  que  el  multiplicador  de  l’àrea  base  de  l’espai  per  alçada 
subministrada  s’obtingui el volum de  l’espai. Els  tancaments d’aquests espais 
han  de  definir‐se  com  elements  geomètricament  singulars  per  a  introduir 
correctament les seves dimensions. 
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Figura 26. Zones climàtiques d’Espanya. 
Font: Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges (Gencat) 

- Si  unim  espais  verticals,  el  volum  de  l’espai  resultant  no  es  calcula 
correctament. 

 
Degut  a  totes  aquestes  limitacions  en  la  definició  geomètrica  he  decidit  escollir  un 
programa  alternatiu  per  a  realitzar  aquesta  tasca.  Amb  CYPE  Instal∙lacions  és més 
senzilla  la  importació des de AUTOCAD, aconseguint així un  resultat més ajustat a  la 
realitat. 
 
 

3.2.2. Procediment 
Tota  la  informació  introduïda en el programa CYPE  Instal∙lacions després és  llegida  i 
entesa pel programa LIDER. 
 
D’aqueta manera, el primer de tot és introduir la descripció general del projecte: 
- Zonificació climàtica. 
 

 
 
 

 
- Orientació de l’edifici. Angle respecte el nord. 
- Tipus d’edifici. Habitatge unifamiliar, en bloc o terciari. 
- Classe dels espais habitables. Residencial i condicions higromètriques. 
- Dades del projecte. 
- Dades de l’autor. 
 
 
El següent pas consisteix en definir els tancaments del projecte mitjançant  la base de 
dades que conté el programa CYPE i que és la mateixa que conté el LIDER. 
 
Per  un  costat  s’han  de  crear  els  tancaments  opacs  i  per  l’altre  els  tancaments 
semitransparents. 
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S’han de crear totes  les tipologies de tancaments en contacte amb  l’exterior,  façana, 
mitgera, cobertes planes  i  inclinades  i murs en contacte amb el terreny,  i tancaments 
interiors de separació d’habitatges amb altres zones habitades i zones comuns. 
 
A continuació s’adjunta una taula amb els tancaments creats, extreta dels resultats de 
càlcul de  LIDER. En  l’annex adjunt a aquest PFG es  troben els  informes  sencers dels 
resultats dels càlculs on es poden observar tots els tancaments creats, els material que 
el composen i les seves característiques. 
 
Composició de tancaments opacs 
 

Nombre  
U 

(W/m²K) 
Material  

Espesor 

( m ) 

Coberta inclinada   0,48 Teja cerámica-porcelana   0,020 

    Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,020 

    EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]   0,050 

    Hormigón armado d > 2500   0,220 

    Enlucido de yeso aislante 600 < d < 900   0,015 

Façana   0,58 
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 
mm   0,130 

    Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,010 

    Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm   0,000 

    EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]   0,040 

    Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60   0,050 

    Enlucido de yeso aislante 600 < d < 900   0,015 

Mitgera   0,58 
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 
mm   0,130 

    Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,010 

    Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm   0,000 

    EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]   0,040 

    Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60   0,050 

    Enlucido de yeso aislante 600 < d < 900   0,015 

Forjat reticular   0,47 Gres calcáreo 2000 < d < 2700   0,020 

    Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,020 

    M02_Forjado_reticular_25_5_c   0,300 
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Nombre  
U 

(W/m²K) 
Material  

Espesor 

( m ) 

Forjat reticular   0,47 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]   0,060 

    Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm   0,000 

    Placa de yeso o escayola 750 < d < 900   0,020 

Mur contenció garatge   2,94 Polietileno alta densidad [HDPE]   0,020 

    Hormigón armado 2300 < d < 2500   0,300 

Mur contenció zona comú   2,46 Polietileno alta densidad [HDPE]   0,020 

    Hormigón armado 2300 < d < 2500   0,300 

    Enlucido de yeso aislante 600 < d < 900   0,020 

Paret separació 15cm   2,03 Enlucido de yeso aislante 600 < d < 900   0,020 

    BH convencional espesor 150 mm   0,150 

    Enlucido de yeso aislante 600 < d < 900   0,020 

Coberta plana transitable - No habitable   1,05 Plaqueta o baldosa cerámica   0,020 

    Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,020 

    EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]   0,020 

    M02_Forjado_reticular_25_5_c   0,300 

Coberta plana transitable - Habitable   0,37 Plaqueta o baldosa cerámica   0,020 

    Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,020 

    EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]   0,020 

    M02_Forjado_reticular_25_5_c   0,300 

    Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm   0,000 

    MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]   0,060 

    Placa de yeso o escayola 750 < d < 900   0,020 

Solera garatge   2,00 Resina epoxi   0,020 

    Hormigón armado d > 2500   0,200 

    Arena y grava [1700 < d < 2200]   0,300 
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Figura 27.  

Figura 28.  

Figura 29.  

Nombre  
U 

(W/m²K) 
Material  

Espesor 

( m ) 

Solera zona comú   2,17 Gres calcáreo 2000 < d < 2700   0,020 

   
Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,020 

    Hormigón armado d > 2500  
 
Arena y grava [1700 < d < 2200

0,200 
 
0,300  

Forjat planta baixa   0,57 Gres calcáreo 2000 < d < 2700   0,020 

    Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para   0,020 

    EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]   0,050 

    FR Entrevigado cerámico -Canto 300 mm   0,300 

 
 
 
Composició de tancaments semitransparents 
 
Vidres: 
 

 

Nom U 

(W/m²K)

 

Factor solar Just. 
 

V01_Puerta 2,00 
 

0,00 SI 
 

V02_Vidre_doble 3,00 
 

0,76 SI 

 
 
Marcs: 
 

 

Nom U (W/m²K) 
Just. 

 

R01_Carpinteria_alumini 4,00 SI 
 

R02_Puerta 2,00 SI 
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Figura 31.  

Figura 30.  

 
Forats: 
 

 
Nombre H01_Puerta 
 
Acristalamiento V01_Puerta 
 
Marco R02_Puerta 
 
% Hueco 99,00 
 
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00 
 
U (W/m²K) 2,00 

 
Factor solar 0,05 

 
Justificación SI 

 
 
 

 
Nombre H02_Ventana 
 
Acristalamiento V02_Vidre_doble 
 
Marco R01_Carpinteria_alumini 
 
% Hueco 10,00 
 
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00 
 
U (W/m²K) 3,10 
 
Factor solar 0,69 
 
Justificación SI 
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Ponts tèrmics 
Per últim, i de màxima importància, s’han de definir els ponts tèrmics segons la posició 
de l’aïllament en cadascuna de les situacions que ens planteja el programa.  
A continuació es mostren unes imatges amb la definició dels ponts tèrmics al programa 
CYPE, que després seran entesos pel programa LIDER alhora de realitzar el càlcul de la 
demanda energètica: 
 
Façanes en cantonada vertical sortint: 

 
 

Façanes en cantonada vertical entrant: 

 

Forjat entre pisos: 

 
 

Trobada de façana amb coberta: 



Estudi energètic d’un edifici plurifamiliar d’habitatges                 53 
 

Figures 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38. Definició de ponts tèrmics a CYPE Instal∙lacions. 

 
Trobada sortint façana amb terra exterior:  Unió solera amb paret exterior: 

 

 
 

 

Contacte entre el terreny i mur sota rasant:   
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Figures 39, 40, 41 i 42. Definició de l’edifici d’habitatges en 3D a CYPE Instalaciones. 

3D 
El següent pas és definir geomètricament  l’edifici d’habitatges.  important  les plantes 
des  d’Autocad  en  format  dxf  i  ajustant  el  numero  de  plantes  i  l’alçada  d’aquestes 
obtenim l’edifici objecte d’estudi. 
 

 

 

   
 
 
Espais 
Per a realitzar  la configuració geomètrica és necessari determinar els diferents espais 
que  conformen  l’edifici d’habitatges  indican  la  tipologia de  cada espai. Els espais es 
divideixen  entre habitable  i no habitable,  i  a  continuació  es mostren  els  espais que 
composen l’edifici d’habitatges. 
 
Els espais que conformen l’edifici objecte del PFG són: 
 

 

Nombre 
 

Planta Uso Clase 

higrometria 
Área 

(m²) 
Altura 

(m)
 

P01_E01_Garaje 
 

P01 Nivel de estanqueidad 4 3 
 

430,15 3,00 
 

P01_E02_Zona_comu 
 

P01 Nivel de estanqueidad 3 3 
 

14,99 3,00 
 

P01_E03_Zona_comu 
 

P01 Nivel de estanqueidad 3 3 
 

15,05 3,00 
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Nombre 
 

Planta Uso Clase 

higrometria 
Área 

(m²) 
Altura 

(m)
 

P02_E01_Habitatge 
 

P02 Residencial 3 
 

79,10 3,00 
 

P02_E02_Zona_comu 
 

P02 Residencial 3 
 

73,68 3,00 
 

P02_E03_Habitatge 
 

P02 Residencial 3 
 

77,15 3,00 
 

P02_E04_Habitatge 
 

P02 Residencial 3 
 

41,97 3,00 
 

P02_E05_Habitatge 
 

P02 Residencial 3 
 

41,86 3,00 
 

P03_E02_Habitatge 
 

P03 Residencial 3 
 

83,59 3,00 
 

P03_E04_Habitatge 
 

P03 Residencial 3 
 

83,84 3,00 
 

P03_E05_Habitatge 
 

P03 Residencial 3 
 

82,15 3,00 
 

P03_E06_Zona_comu 
 

P03 Residencial 3 
 

19,67 3,00 
 

P03_E07_Zona_comu 
 

P03 Residencial 3 
 

19,51 3,00 
 

P03_E08_Habitatge 
 

P03 Residencial 3 
 

79,97 3,00 
 

P04_E02_Habitatge 
 

P04 Residencial 3 
 

83,59 3,00 
 

P04_E04_Habitatge 
 

P04 Residencial 3 
 

83,84 3,00 
 

P04_E05_Habitatge 
 

P04 Residencial 3 
 

82,15 3,00 
 

P04_E06_Zona_comu 
 

P04 Residencial 3 
 

19,67 3,00 
 

P04_E07_Zona_comu 
 

P04 Residencial 3 
 

19,51 3,00 
 

P04_E08_Habitatge 
 

P04 Residencial 3 
 

79,97 3,00 
 

P05_E02_Habitatge 
 

P05 Residencial 3 
 

83,59 3,00 
 

P05_E04_Habitatge 
 

P05 Residencial 3 
 

83,84 3,00 
 

P05_E05_Habitatge 
 

P05 Residencial 3 
 

82,15 3,00 
 

P05_E06_Zona_comu 
 

P05 Residencial 3 
 

19,67 3,00 
 

P05_E07_Zona_comu 
 

P05 Residencial 3 
 

19,51 3,00 
 

P05_E08_Habitatge 
 

P05 Residencial 3 
 

79,97 3,00 
 

P06_E02_Habitatge 
 

P06 Residencial 3 
 

83,59 3,00 
 

P06_E04_Habitatge 
 

P06 Residencial 3 
 

83,84 3,00 
 

P06_E05_Habitatge 
 

P06 Residencial 3 
 

82,15 3,00 
 

P06_E06_Zona_comu 
 

P06 Residencial 3 
 

19,67 3,00 
 

P06_E07_Zona_comu 
 

P06 Residencial 3 
 

19,51 3,00 
 

P06_E08_Habitatge 
 

P06 Residencial 3 
 

79,97 3,00 
 

P07_E01_Habitatge 
 

P07 Residencial 3 
 

24,12 2,40 
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Figura 43. 

 

Nombre 
 

Planta Uso Clase 

higrometria 
Área 

(m²) 
Altura 

(m)
 

P07_E02_Zona_comu 
 

P07 Residencial 3 
 

23,85 2,39 
 

P07_E03_Habitatge 
 

P07 Residencial 3 
 

34,94 2,27 
 

P07_E04_Habitatge 
 

P07 Residencial 3 
 

26,95 2,26 
 

P07_E05_Habitatge 
 

P07 Residencial 3 
 

34,86 2,27 
 

P07_E06_Habitatge 
 

P07 Residencial 3 
 

28,13 2,26 

 
 
Per entendre la correspondència dels espais s’indica a continuació: 
- P0x indica el número de planta. 
- E0x  indica el número d’espai dins d’una planta. Aquests espais corresponen a 
habitatges  o  zones  comuns  per  espai  habitable,  i  garatge  o  zona  comú  en  planta 
soterrani com a espai no habitable. 
 
La P01 correspon al soterrani, la P02 a la planta baixa, la P03 a la planta primera i així 
fins la P07 que correspon a la sotacoberta. 
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Figura 44. Model 3D de l’edifici d’habitatges a LIDER. 

Importació a LIDER 
Des del programa CYPE exportem l’obra en format LIDER i ja tenim l’edifici objecte de 
l’estudi  preparat  per  procedir  amb  els  càlculs  i  fer  la  comprovació  de  la  demanda 
energètica. 
 
A continuació es mostra la geometria en 3D de l’edifici objecte de l’estudi importada a 
LIDER des de CYPE. 
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Figura 45.

3.2.3. Resultats 
Un  cop  tenim  definit  completament  l’edifici  d’habitatges  a  CYPE  Instal∙lacions, 
importen l’edifici a LIDER, i ja ens trobem disposats a realitzar el càlcul per comprovar 
si l’edifici compleix amb les exigències del DB‐HE1 i conèixer la demanda energètica. 
 

 
 
 
Com  podem  observar  el  resultat  del  càlcul  ha  sigut  positiu  ja  que  l’edifici  introduït 
compleix amb el document bàsic d’estalvi energètic (DB‐HE1). 
 
En aquest gràfic podem observar les necessitats de calefacció i refrigeració de l’edifici 
objecte  d’estudi  (verd)  en  front  de  l’edifici  de  referència  (blau),  dissenyat  pel  propi 
programa informàtic seguint els compliments mínims marcats en el CTE.   
 
També es mostra la proporció relativa de la demanda en el nostre edifici de calefacció i 
refrigeració, de forma que la suma d’ambdues és 100.  
 
Dels  resultats obtinguts es pot extreure que  la necessitat de  calefacció és molt més 
alta  respecte  a  la  refrigeració,  ja  que  suposa  un  82,6%  del  total  de  la  demanda 
energètica de  l’edifici, degut a  les grans pèrdues energètiques que es produeixen en 
els tancaments exteriors que no afavoreixen a mantenir la temperatura interior. És per 
això  que  serà  necessari  actuar  en  els  tancaments  per  evitar  les  excessives  pèrdues 
energètiques. 
També ens  indica que no  serà necessari aplicar  sistemes passius en  les obertures  ja 
que  la demanda energètica de refrigeració no és gaire elevada  i sortirà més rentable 
intentar reduir la demanda de la calefacció. 
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3.3. Comprovació del consum energètic (CALENER VYP) 

3.3.1. Introducció 
L’Aplicació CALENER VYP és la implementació informàtica del programa de qualificació 
energètica d’habitatges  i edificis  terciaris petits  i mitjans. Ha estat dissenyada per  la 
descripció geomètrica, constructiva  i operacional dels edificis  i  les seves  instal∙lacions 
de  climatització,  aigua  calenta  sanitària  (ACS)  i  il∙luminació  (per  a  edificis  no 
residencials),  portant  a  terme  tots  els  càlculs  necessaris  per  a  la  seva  qualificació 
energètica. 
 
L’abast  de  l’aplicació  es  limita  a  edificis  d’habitatges  i  als  edificis  terciaris  petits  i 
mitjans climatitzats mitjançant els tipus d’equips inclosos en el programa. 
 
Un cop tenim calculada la demanda energètica amb el programa LIDER podem obrir el 
mateix  arxiu  en  el programa CALENER VYP de manera que només  caldrà definir els 
diferents tipus d’instal∙lacions que hi ha en l’edifici. 
 
Les instal∙lacions definides són les següents: 
 
ACS:  Per  la  producció  d’aigua  calenta  sanitària  es  disposa  d’una  caldera  mixta 
convencional,  de  gas  natural,  que  a  la  vegada  també  serveix  per  a  produir  l’aigua 
calenta de la xarxa de calefacció. 
Hi ha instal∙lada una caldera a cadascun dels habitatges. 
La potencia unitària de cada caldera és de 24 KW. 
 
CALEFACCIÓ: El sistema de calefacció és mitjançant radiadors.  
  
REFRIGERACIÓ: No està contemplada aquesta instal∙lació en el projecte bàsic. 
 
L’aportació solar per a  l’aigua calenta sanitària, segons  la normativa vigent, el Decret 
d’Ecoeficiència, és del 50%. 
 
Mitjançant  aquest  programa  comprovarem  la  certificació  energètica  de  l’edifici 
mitjançant  la  lletra que obtinguem al realitzar el càlcul. La qualificació està composta 
per una sèrie de lletres de la A a la G, sent la A la de major eficiència energètica i la G la 
de menor. 
 
La  certificació  energètica  es  calcula  en  funció  de  la  demanda  energètica  de  l’edifici 
(Geometria i característiques de la envolupant) i pel rendiment de les instal∙lacions. 
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Figura 46. 

3.3.2. Procediment 
A  continuació  es  mostra,  a  mode  d’exemple,  tot  el  procediment  per  a  un  dels 
habitatges  normals  i  un  habitatge  dúplex,  on  la  única  diferència  que  hi  trobem  és 
l’augment de la demanda d’ACS i el corresponen augment de les unitats termals degut 
a l’augment de m2 de l’habitatge. 
En els annexos es troben els resultats amb tots els càlculs detallats. 
 
 
Equips: 
 
- Per a habitatges tipus: 
 

 
Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional_Hab1 
 
Tipo Caldera eléctrica o de combustible 
 
Capacidad nominal (kW) 24,00 
 
Rendimiento nominal 0,90 
 
Capacidad en función de 
 
la temperatura de impulsión 

cap_T-EQ_Caldera-unidad 

Rendimiento nominal en función 

de la temperatura de impulsión 

ren_T-EQ_Caldera-unidad 

Rendimiento en funciónde la carga 

parcial en términos de potencia 

ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad 

Rendimiento en función de la carga 

parcial en términos de tiempo 

ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto 

 
Tipo energía Gas Natural 

 
 
- Per a habitatges dúplex: 
 

 
Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional_Hab18 
 
Tipo Caldera eléctrica o de combustible 
 
Capacidad nominal (kW) 24,00 
 
Rendimiento nominal 0,90 
 
Capacidad en función de 
 
la temperatura de impulsión 

cap_T-EQ_Caldera-unidad 

Rendimiento nominal en función de la 

temperatura de impulsión 

ren_T-EQ_Caldera-unidad 
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Figura 47. 

Figura 48. 

Figura 49.

Rendimiento en funciónde la carga 

parcial en términos de potencia 

ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad 

Rendimiento en función de la carga 

parcial en términos de tiempo 

ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto 

 
Tipo energía Gas Natural 

 
 
Unitats termals: 
 
- Per a habitatges tipus: 
 

 
Nombre UT_AguaCaliente_Hab1 
 
Tipo U.T. De Agua Caliente 
 
Zona abastecida P02_E03_Habitatge 
 
Capacidad o potencia máxima (kW) 11,00 

 
- Per a habitatges amb dúplex: 
 

 
Nombre UT_AguaCaliente_Hab18 
 
Tipo U.T. De Agua Caliente 
 
Zona abastecida P06_E05_Habitatge 
 
Capacidad o potencia máxima (kW) 11,00 
 

 
Nombre UT_AguaCaliente_Hab18_duplex 

 
Tipo U.T. De Agua Caliente 

 
Zona abastecida P07_E06_Habitatge 

 
Capacidad o potencia máxima (kW) 4,00 

 
 
 
 
Contribució solar: 
 

 
Nombre 

 
Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4 

 
Habitatge 1 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 2 50,0 

 
30,0 
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Figura 50.

Figura 51. 

 
Habitatge 3 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 4 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 5 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 6 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 7 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 8 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 9 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 10 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 11 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 12 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 13 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 14 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 15 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 16 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 17 50,0 

 
30,0 

 
Habitatge 18 50,0 

 
30,0 

 
 
Sistemes: 
 
- Per a habitatges tipus: 
 

 
Nombre Habitatge 1 
 
Tipo Sistema mixto 
 
Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional_Hab1 
 
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible 
 
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Hab1 
 
Zona asociada P02_E03_Habitatge 
 
Nombre demanda ACS DEMANDA_ACS_Hab1 
 
Nombre equipo acumulador ninguno 
 
Porcentaje abastecido con energia solar 50,00 
 
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0 
 
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0 
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Figura 52.

Figura 53. 

- Per a habitatges amb dúplex: 
 

 
Nombre Habitatge 18 
 
Tipo Sistema mixto 
 
Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional_Hab18 
 
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible 
 
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Hab18 
 
Zona asociada 

 
Nombre unidad terminal 

P06_E05_Habitatge 

 
UT_AguaCaliente_Hab18_duplex 

 
Zona asociada P07_E06_Habitatge 
 
Nombre demanda ACS DEMANDA_ACS_Hab18 
 
Nombre equipo acumulador ninguno 
 
Porcentaje abastecido con energia solar 50,00 
 
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0 
 
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0 

 
 

3.3.3. Resultats 
Definit  el  sistema  de  calefacció  de  les  zones  climatitzades  de  l’edifici  d’habitatges, 
procedim  a  realitzar  el  càlcul  de  la  qualificació  energètica  amb  el  següent  resultat 
obtingut: 
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Figura 54. 

I  a  continuació  es mostra  el  quadre  resum  generat  pel  programa  per  a  l’etiqueta 
d’eficiència energètica de l’edifici.  

 
 
Com  es  pot  apreciar  als  resultats  obtinguts  amb  el  programa  CALENER‐VYP,  la 
certificació obtinguda és una D. Aquesta lletra es correspon a les emissions de CO2 per 
metre  quadrat  que  es  produeixen  en  el  nostre  edifici.  Per  una  certificació  D,  la 
quantitat d’emissions de CO2 per metre quadrat han d’oscil∙lar entre 13,5 i 20,8 Kg, i la 
quantitat exacta obtinguda és de 16,2 Kg de CO2/m2. 
 
Aquestes emissions totals de CO2 venen determinades pel sumatori de  les emissions 
de  cadascun  dels  equips  individuals  que  analitza  el  programa,  la  calefacció,  la 
refrigeració i l’ACS: 
 
- Calefacció: D, 11 KgCo2/m2. 
- Refrigeració: E, 3,1 KgC02/m2. 
- ACS: A, 2,1 KgCO2/m2.  
 
Està  clar  que  el  punt  més  crític  és  la  calefacció,  ja  que  és  el  responsable 
d’aproximadament el 68% de les emissions. 
Destacar  la  baixa  emissió  de  l’aigua  calenta  sanitària  respecte  la  del  edifici  de 
referència.  
La  refrigeració,  tot  i  no  tenir  projectada  cap  instal∙lació,  tindrà  un  consum  i  unes 
emissions de CO2 molt semblants a les de l’edifici de referència. 
 
Si volem millorar la qualificació energètica global de l’edifici hem d’intentar millorar la 
qualificació energètica individual del sistema de calefacció, ja que si aconseguim reduir 
un graó la seva qualificació, la qualificació global milloraria de la mateixa forma. 
 
Per millorar  la qualificació energètica de  la calefacció  la millor opció serà augmentar 
l’aïllament tèrmic dels tancaments exteriors.  Les altes emissions de CO2 i l’alt consum 
d’energia  (KWh)  es  deuen  a  la  pèrdua  de  temperatura  de  l’interior  dels  habitatges 
causat per l’alt valor del coeficient de transmissió de calor (U). Aquest coeficient varia 
segons  la capacitat de  transmissió de calor dels diferents materials que composen el 
tancament, i si als tancaments projectat hi afegim un material més aïllant, el coeficient 
U disminuirà  i com a conseqüència  la  temperatura  interior es preservarà de manera 
més notable, reduint així el consum del sistema de calefacció. 
Una  altre  opció  es  la millora  dels  equips  de  calefacció  individuals  en  cadascun  dels 
habitatges. 
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Figura 55. 

3.4. Comprovació del cost energètic i emissions de CO2 dels materials utilitzats 

Per a realitzar la comprovació del cost energètic i les emissions de CO2 produïdes pels 
materials utilitzats en  la  construcció de  l’edifici d’habitatges  s’han utilitzat  les dades 
medi ambientals que s’inclouen en  la base de dades de  l’Institut de  tecnologia de  la 
Construcció de Catalunya, d’ara en endavant ITEC.  
 
Amb  aquesta  base  de  dades  podem  relacionar  de  manera  directa  els  impactes 
ambientals de les diferents solucions constructives emprades al projecte. 
 
La informació que obtenim és:  

- El consum energètic en la fabricació dels materials. 
- Les emissions de CO2 produïdes per la seva fabricació. 
- El consum energètic de la posada en obra dels materials amb les corresponents 

emissions de CO2. 
- Els materials sobrants i embalatges generats durant la posada en obra. 

 
 
Desprès de  relacionar  cadascuna de  les partides  incloses en els amidaments amb  la 
base de dades del ITEC, s’ha pogut extreure la següent taula resum dels capítols. S’ha 
de  tenir  en  compte  que  en  aquesta  taula  resum  només  apareixen  els  capítols  que 
contenen alguna partida que afecta mediambientalment. 
 
 

Capítols 
Pes total 
(Kg) 

Cost 
energètic 
(Kwh) 

Emissions 
CO2 (Kg) 

% 
Respecte 
el total 

% 
Respecte 
el total 

% 
Respecte 
el total 

Capítol 02: Moviment de Terres  144.124  138.890  126.119  3%  5%  11% 

Capítol 03: Fonaments i estructura  3.215.332  1.333.428  536.878  66%  47%  45% 

Capítol 04: Treballs relacionats amb 
estructura i formigons 

59.152  12.837  7.145  1%  0%  1% 

Capítol 05: Sanejament  19.392  84.629  27.086  0%  3%  2% 

Capítol 06: Coberta  149.955  112.980  54.914  3%  4%  5% 

Capítol 07: Paleteria  822.207  595.153  223.315  17%  21%  19% 

Capítol 08: Arrebossats i enguixats  290.404  79.921  29.965  6%  3%  3% 

Capítol 09: Paviments i 
revestiments 

141.743  310.199  113.475  3%  11%  10% 

Capítol 10: Serralleria  9.560  52.149  12.816  0%  2%  1% 

Capítol 11: Vidrieria  12.908  59.149  12.963  0%  2%  1% 

Capítol 12: Sanitaris i aixetes  3.559  38.810  10.447  0%  1%  1% 

Capítol 13: Pintures i vernissos  4.334  48.725  25.866  0%  2%  2% 

TOTAL  4.872.670  2.866.871  1.180.990   
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Figures 56, 57 i 58. 

A continuació podem veure les mateixes dades en diferents gràfics: 
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Figura 59. 
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Com es pot apreciar en la taula resum i en els gràfics, el capítol 3 que correspon a estructura i fonaments, és el que comporta un major cost 
energètic i d’emissions de CO2.  Bastant més lluny trobem el capítol 7, amb les partides de paleteria, i el capítol 9 de paviments i revestiments.  
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Figura 60. 

 
Si, en  canvi d’analitzar  l’edifici  segons els  capítols  i partides que hi ha pressupostades,  l’analitzem més globalment pels  tipus de materials 
utilitzats, obtenim els següents resultats en emissions de CO2: 
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Tal i com havíem pogut veure anteriorment, el ciment i l’acer, actors principals en les 
partides del capítol de fonaments i estructura, són els que produeixen més quilograms 
de CO2 cap a l’atmosfera, encara que seguits de bastant a prop per la ceràmica. 
 
El  ciment  i  l’acer,  dos  materials  tan  imprescindibles  en  la  construcció  com 
contaminants en la seva fabricació, transport i posada en obra. 
 
L’acer és una aleació  formada essencialment de  ferro amb una mica de  carboni. Ha 
sigut  i segueix sent un producte bàsic en el desenvolupament econòmic de qualsevol 
país pels seus usos en  les construccions  i estructures de  tot  tipus, en els vaixells, en 
trens i cotxes, i fins i tot en els sostenibles molins de vent. 
 
Per  cada  tona d’acer produïda  s’emeten aproximadament dues  tones de CO2. En  la 
reducció del mineral del  ferro en els alts  forns és on més energia es consumeix  i on 
més CO2 s’emet. 
 
El percentatge de les emissions atribuïble a la fabricació de l’acer supera així el 4% de 
les  emissions  globals  de  CO2.  Com  exemple  comparatiu,  el  trànsit  aeri  mundial 
produeix només el 2%.  
 
 
Amb  el  ciment,  el  seu  problema  és molt  bàsic:  la  reacció  química  que  el  produeix 
allibera grans quantitats de CO2. El 60% de les emissions provocades per la producció 
del ciment són degudes únicament per aquesta reacció química. La resta d’emissions 
venen del fuel utilitzat en la combustió per produir‐lo.   
 
Pel procés de producció es requereix una gran quantitat d’energia, per transformar la 
barreja de materials que constitueixen la matèria prima en el producte final s’utilitzen 
forns  amb  temperatures de 1.500  graus  centígrads.  I és  aquesta  reacció química de 
transformació dels materials la que allibera grans quantitats de CO2. 
 
Tot  i que en  la aplicació del  formigó en obra, quan el ciment  fragua, s’absorbeix una 
bona  quantitat  de  CO2,  el  balanç  final  és  que  la  producció  d’una  tona  de  ciment 
provoca la emissió de 0,4 tones de CO2. 
 
Amb  la  producció  de  2  bilions  de  tones  produïdes  anualment,  aquest material  es 
responsable del 5% de les emissions mundials de CO2. 
 
 
 
En  el  annex  1  es  troben  les  taules  detallades  de  cadascuna  de  les  partides  de 
l’amidament  amb  els  seus  corresponents  costos  energètics,  quilograms  de  residus  i 
emissions de CO2. 
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3.5. Conclusions de l’anàlisi energètic de l’estat actual de l’edifici 

Després d’haver realitzat tots els càlculs amb els programes informàtics subministrats 
pels diferents ministeris i d’acord amb el CTE podem extreure les següents conclusions: 
 
L’edifici  d’habitatges  tal  i  com  ha  estat  projectat,  compleix  perfectament  amb  els 
criteris  i  les  transmitàncies  límit  que marca  la  normativa  vigent,  tant  el CTE  com  el 
Decret d’ecoeficiència aquí a Catalunya.  
 
L’edifici  d’habitatges  ha  obtingut  una  qualificació  energètica  D,  amb  un  consum 
energètic per metre quadrat de 61 kWh per tal d’aconseguir aclimatar els habitatges, i 
unes emissions de CO2 per metre quadrat de 16,2 kg, el que suposa 31.780 kg de CO2 
emesos cada any a l’atmosfera. 
 
Són  uns  valors  força  elevats,  de manera  que  s’haurà  d’actuar  en  l’envolupant  de 
l’edifici per  intentar  reduir  la demanda energètica de  calefacció  i de manera directa 
reduir el consum energètic d’aquest sistema, reduint així les emissions de CO2. 
 
 

4. Propostes d’intervenció  

L’objectiu d’aquest apartat és estudiar  les diferents alternatives que es poden trobar 
en el mercat, i que són viables constructiva i econòmicament per aconseguir un estalvi 
energètic i que aportin també una millora del confort interior de l’habitatge, i per tant, 
per als usuaris. 
 
Les propostes les dividirem en dos grans grups: 
 

- Propostes  d’intervenció  sobre  l’envolupant:  tractant  independentment 
cobertes, façanes i obertures. 

- Propostes  d’intervenció  en  les  instal∙lacions:  S’estudiarà  la  instal∙lació  de 
calefacció i ACS. 
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4.1. Intervenció en l’envolupant 

L’objectiu d’intervenció a l’envolupant és optimitzar la resistència tèrmica de les parts 
opaques mitjançant la aplicació d’una nova capa d’aïllament. 
 
Les mesures que es proposen per a millorar l’envolupant de l’edifici objecte de l’estudi 
són les següents: 
 

- Millorar la façana. 
- Millorar la coberta. 
- Millorar les obertures: Vidres i marcs. 

 

4.1.1. Aïllament de façanes: 
Per  millorar  les  façanes  trobem  3  sistemes  diferents:  Aïllament  per  l’exterior  de 
l’edifici, per  l’interior de  l’habitatge  i per  injecció dins  la càmera d’aire. Anem a veure 
que aporten cadascun d’ells amb els seus avantatges e inconvenients. 
 
 
Aïllament de la façana per l’exterior 
La resistència tèrmica, o l’invers de la transmitància tèrmica, és el resultat de la suma 
de totes les resistències dels materials que composen el tancament. Per tant, la posició 
de  les diferents capes,  i en aquest cas, de  l’aïllament, no  influeix en el  resultat  final. 
Però en canvi, la posició de l’aïllament si que afecta en un altre factor molt important, 
la inèrcia tèrmica. 
 
En aquest aspecte, el sistema d’aïllament per l’exterior té una gran avantatge respecte 
els altres sistemes, ja que permet aprofitar la massa tèrmica que hi ha en el interior de 
l’habitatge  com  a  acumulador  de  calor,  el  que  genera  una major  inèrcia  tèrmica  al 
tancament, i evita la pèrdua de calor cap a l’exterior.  
 
Aquest sistema també redueix en gran mesura els efectes de ponts tèrmics, ja que es 
tracta d’un aïllament continu en tot l’exterior de la façana. 
 
Altres avantatges d’aquest sistema són: 

- Adequat per a habitatges d’ús permanent. 
- Eliminació de ponts tèrmics i risc de condensacions. 
- Treball per l’exterior. 
- No es perd superfície útil dels habitatges. 
- Protegeix  el  mur  de  suport  i  els  elements  constructius  davant  oscil∙lacions 

tèrmiques i inclemències climàtiques. 
 
Però no tot són avantatges, anem a veure les desavantatges que te aquest sistema: 

- Requereix  la  modificació  de  la  fusteria  de  les  finestres  per  solucionar 
correctament les trobades i no tindre ponts tèrmics. 

- Necessitat  d’elements  auxiliars  per  l’execució  de  la  intervenció:  Bastides, 
contenidors, acopis de materials i ocupació de voreres). 
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- És  necessari  projecte  d’execució  i  llicència  municipal  per  dur  a  terme  la 
intervenció. 

- S’han de canviar els remats del escopidors, brancals, llindes, etc. Per adaptar‐se 
a l’augment de gruix de la façana. 

- Increment de gruix de  la façana, com a mínim 6 cm, corresponents a 4 cm de 
l’aïllament i 2 cm de l’acabat exterior. 

- Es poden produir actes vandàlics. 
- Requereix  una  execució  d’obra  acurada,  personal  especialitzat  i  sistemes 

acreditats mitjançant DIT  (document  d’idoneïtat  tècnica)  o  DITE  (documents 
d’idoneïtat tècnica europeu). 

 
Trobem 2 tipus de sistemes d’aplicació diferents: 

- Aïllament in situ: Es basa en la superposició de capes. 
o Primera capa i en contacte amb el tancament existent: Panell aïllant.  
o Segona capa: Malla de protecció/reforç. 
o Tercera  capa:  Arrebossat  d’acabat  amb morters,  impermeabilitzants  i 

hidròfugs. 
- Aïllament utilitzant plaques: Són materials que porten incorporat l’acabat final. 

Intercalen  un  entramat  de malla metàl∙lica  per  assegurar  la  resistència  del 
sistema. Les plaques es subjecten a la façana mitjançant fixacions mecàniques. 

 
 
 
Aïllament de la façana per l’interior 
Aquest sistema permet que les superfícies interiors emmagatzemin en poc temps una 
temperatura similar a la de l‘ambient interior, i augmenti així el confort del ocupants. 
Aquesta mesura és eficaç en climes freds i humits i en les façanes orientades al nord, ja 
que en aquestes condicions difícilment es pot aprofitar la massa tèrmica interior degut 
a la baixa radiació solar. 
 
Els avantatges principals d’aquest sistema són: 

- No condiciona l’acabat exterior. 
- L’aïllament es independent del mur portant i permet fer‐hi reparacions. 
- Les superfícies interiors agafen ràpidament la temperatura d’ambient interior. 
- S’aplica individualment a cada habitatge. 
- Elimina ponts tèrmics de pilars. 
- El procés de muntatge és ràpid i net. 
- Es considera obra menor. 
- No calen sistemes auxiliars d’execució. 
- Sistema de producció en sec. 
- Fàcil de desmuntar i recuperar. 
- No  s’han  de  canviar  les  fusteries  exteriors,  encara  que  apareix  un  ampit 

interior. 
- Preu  molt  inferior  als  sistemes  d’aïllament  exterior  (aproximadament  una 

quarta part). 
 
 



Estudi energètic d’un edifici plurifamiliar d’habitatges                 73 
 
 
Per altra banda, els inconvenients són: 

- Riscs de condensacions. 
- Interferència amb els usuaris del habitatges. 
- Reducció de la superfície útil dels habitatges.  
- No resol els ponts tèrmics lineals com els cantells de forjats. 
- No aprofita la inèrcia tèrmica del suport. 
- Comporta moure instal∙lacions com radiadors, caixetins elèctrics, endolls, etc. 

  
A l‘hora d’aplicar aquest sistema trobem diferents alternatives: 

- Aïllament in situ: Basat en la superposició de capes: 
o Primera: Panell aïllant 
o Segona: Malla protectora/reforç. 
o Tercera: Acabat. 

- Plaques amb acabat incorporat o sense adherits mecànicament o amb adhesius 
a l’envà interior. 

- Plaques d’alta densitat de  llanes minerals autoportants subjectades a  la paret 
mitjançant rastells de gusta i metàl∙lics i fixacions mecàniques.  

 
 
Aïllament omplint la cambra d’aire 
Aquest sistema és considerat la alternativa a quan es impossible aïllar per l’exterior de 
la façana ni tampoc per l’interior. 
 
El  comportament  d’aquesta  intervenció  és  similar  a  l’aïllament  per  l’interior,  ja  que 
permet  que  les  superfícies  interiors  emmagatzemin  en  poc  temps  una  temperatura 
similar  a  la  de  l’ambient  interior  augmentant  així  el  confort  del  ocupants.  Tampoc 
soluciona ponts tèrmics en el pas de forjats ni en el perímetre de les obertures. 
 
és per això que, a  l’hora de seleccionar el material aïllant, s’ha de ser molt cuidadós  i 
escollir el que tingui millor conductivitat tèrmica per aconseguir així un valor més baix 
en la transmitància tèrmica per compensar els ponts tèrmics de la façana. 
 
Només es pot aplicar en  façanes amb doble  full  i amb cambra d’aire continua entre 
elles, com es el nostre cas. 
 
Alguns avantatges del sistema: 

- No s’incrementa el gruix de la façana. 
- No condiciona l’acabat exterior. 
- Les superfícies interiors agafen ràpidament la temperatura d’ambient interior. 
- Es pot aplicar a tot l’edifici o individualment a cada habitatge. 
- Adequat per climes  freds  i humits,  i en  façanes a nord, on  la radiació solar es 

baixa, ja que no aprofita la inèrcia tèrmica del tancament. 
- Procés de muntatge net i ràpid. 
- Es considera obra menor. 
- No calen sistemes auxiliars d’execució. 
- Aprofita l’envà com a massa tèrmica. 
- Aporten rigidesa a la façana. 
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Figura 61. Font: Knauf. 

- No  hi  ha  canvis  en  la  fusteria  exterior,  encara  que  es mantenen  els  ponts 
tèrmics. 

 
La aplicació del sistema es la següent: 

- L’aïllament  in  situ mitjançant  la  injecció de materials  aïllants,  tipus perles de 
poliestirè expandit amb addició de grafit  i adhesius, borres de  llana mineral, o 
poliuretà de baixa densitat.  

 
 
Solució adoptada: Aïllament per l’interior. 
He optat per utilitzar aquest sistema per davant de  l’aïllament exterior per el preu, ja 
que aquesta opció es molt més econòmica,  i perquè  la gran avantatge de  l‘aïllament 
exterior que és la utilització de la inèrcia tèrmica del suport no es pot treure tal profit 
per la existència de l’aïllament existent en mig de les dues fulles de la façana. 
 
Tot i que l’aïllament per l’interior implica la pèrdua de superfície útil considero que és 
millor perdre aquest espai útil en el interior que afrontar l’alt cost que suposa realitzar 
l’aïllament  per  l’exterior  ja  que  l’objectiu  d’aquest  PFG  és  aconseguir  millorar  el 
comportament energètic de l’edifici intentant buscar les solucions més econòmiques. 
 
El sistema escollit per tant és  l’aïllament per  l’interior de  la façana, amb  la col∙locació 
d’una placa rígida de poliestirè extruït XPS de 30mm de gruix del tipus Polyfoam C 3 TG 
30mm (Knauf Insulation), que té una transmitància de entre 0,029 i 0,036 W/mK.  
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Figura 62. Font: Knauf. 

Figura 63.

Figura 64. 

 
Aquesta placa d’aïllament anirà protegida amb una 
altre placa de guix  laminat de 15 mm de gruix que 
anirà  fixada  a  una  estructura  d’acer  galvanitzat 
autoportant,  amb  perfils  horitzontals  al  terra  i  al 
sostre, i perfils verticals que permetran la fixació de 
les plaques.  
 
Entre  l’aïllament  i  l’acabat  de  guix  laminat  es 
col∙locarà  un  panell  de  llana mineral  per millorar 
sobretot la acústic de l’interior de l’habitatge, que a 
l’hora permetrà el pas de les instal∙lacions. El panell 
acústic  és  del  tipus  Ultracoustic  P  20  mm(Knauf 
Insulation). 
 
 
 
 
 
A continuació podem veure el canvi en les façanes amb la aplicació d’aquest sistema i 
la millora en la transmitància que n’obtenim. 
 
Façana projectada. Transmitància U=0,58 w/(m2K). 

 
 
 
Façana amb aïllament per l’interior. Transmitància U=0,31 w/(m2K). 

 
 
 
Amb poc més de 7cm de gruix afegits als tancaments originals, podem aconseguir una 
reducció de la transmitància en les façanes de aproximadament un 46%.  



Estudi energètic d’un edifici plurifamiliar d’habitatges                 76 
 
 

Figura 65. 

A  continuació  es  mostra  la  secció  constructiva  de  la  façana  amb  la  intervenció 
proposada: 
 

 
 
 
 

4.1.2. Aïllament de cobertes: 
La  coberta  és  la  part més  crítica  de  l’envolupant,  ja  que  està més  exposada  a  les 
agressions externes com  la pluja, de manera que s’ha de  tractar amb  la  importància 
que  es mereix  per  aconseguir  reduir  al màxim  la  demanda  energètica  dels  espais 
interiors i millorar el confort dels ocupants. 
 
És la part de l’envolupant que rep més radiació solar, unes 4,5 vegades més elevades a 
l’estiu que a l’hivern aproximadament. Per aquest motiu i pel que fa al comportament 
tèrmic,  l’aïllament  és molt  important  per  reduir  les  pèrdues  energètiques.  Aquest 
aïllament,  com més a  l’exterior estigui  col∙locat, més es  reduirà  l’entrada de  calor a 
l’interior de l’habitatge, i per tant, més eficient serà l’aïllament. 
 
En  les  cobertes  inclinades,  com  és  el  cas  del  nostre  edifici  objecte  de  l’estudi,  la 
intervenció és més complicada d’executar que en cobertes planes. 
 
Trobem dues alternatives per a millorar l’aïllament: 

- Aïllament  per  l’exterior:  Consta  en  desmuntar  les  peces  d’acabat,  les  teules 
àrabs en el nostre cas, i aplicar‐hi l’aïllament sobre la resta de materials que la 
conformen. 

- Aïllament per l’interior: Aquí trobem dues alternatives: 
o Col∙locació de l’aïllament tèrmic dins la cambra d’aire. És el més adequat 

i eficient. 
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o Col∙locació de plaques d’acabat  fixades sobre el  forjat  interior o en cel 
ras. 

 
Ara veurem els avantatges e inconvenients de les diferents alternatives d’intervenció: 
 
Aïllament per l’interior. 
La col∙locació de  l’aïllament per  l’interior és molt adequat per a climes humits  i freds, 
on  la demanda energètica per calefacció sigui elevada, ja que amb aquest sistema les 
superfícies interiors agafen ràpidament una temperatura molt confortable. 
 
Com acabat  i protecció de  l’aïllament  tèrmic, el més comú és  la aplicació de panells 
sandvitx, el que dona  la possibilitat de desmuntar, recuperar  i reciclar. És un sistema 
net  i  de  ràpid muntatge,  que  permet  el  pas  d’instal∙lacions  en  el  seu  interior,  i  de 
construcció en sec. 
 
Com a  inconvenients, esmentar que  la  col∙locació per  l’interior de  l’aïllament  tèrmic 
redueix  la superfície útil de  l’habitatge, no aprofita  la  inèrcia tèrmica del suport  i pot 
haver‐hi risc de condensacions en el seu interior. 
 
 
Aïllament per l’exterior. 
Aquest sistema, té  la avantatge de treballar‐se des de  l’exterior de  l’edifici, el que no 
obliga a desallotjar els habitatges afectats, així com evitar perdre alçada lliure en el seu 
interior. També, a  l’hora de realitzar aquesta  intervenció, s’allargarà  la vida útil de  la 
impermeabilització. 
 
Com a  inconvenients  importants, trobem  la obligació d’haver de realitzar un projecte 
d’execució, amb la seva corresponent llicència, i el cost que provoca el fet de treure tot 
l’acabat  de  la  coberta,  la  teula  àrab,  per  la  col∙locació  de  l’aïllament,  i  tornar‐les  a 
col∙locar. 
 
 
Solució adoptada: Aïllament per l’interior. 
La  opció  escollida  és  la  col∙locació  de  l’aïllament  per  la  part  interior  de  la  coberta 
inclinada, és  la més econòmica,  la més senzilla d’aplicar  i  la que  facilitarà aconseguir 
una temperatura ambient en el interior més confortable i més ràpidament. 
 
El sistema consisteix en  la aplicació, directament en el forjar  inclinat, prèvia extracció 
de  l’enguixat actual, d’unes plaques Standard de guix  laminat de 10 mm de gruix que 
duen  enganxades  una  làmina  de  poliestirè  expandit  de  15  kg/m3  de  densitat. 
L’aïllament és de 30 mm de gruix tipus Polyplac (Knauf Insulance).  
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Figura 67. Font: Knauf. 

Figura 66. Font: Knauf. 

Figura 68. 

 

 

 
 
 
 
Aquestes  plaques  van  directament  enganxades  al  suport mitjançant  una  pasta  que 
anirà aplicada sobre les plaques en tot el seu perímetre i dues línies centrals, tal i com 
es pot veure en la següent imatge: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A continuació podem veure el canvi en la coberta amb la aplicació d’aquest sistema i la 
millora en la transmitància que n’obtenim. 
 
 
Coberta projectada. Transmitància U=0,48 w/(m2K). 
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Figura 69. 

Figura 70. 

 
Coberta amb placa Polyplac 10+30 aplicada. Transmitància U=0,35 w/(m2K). 
 

 
 
 
 
A continuació podem veure la secció constructiva de la coberta inclinada: 
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4.1.3. Millora de les obertures: 
La  fusteria exterior projectada  consta de  vidres dobles 4/8/4  sobre marcs metàl∙lics 
amb trencament de pont tèrmic 4 mm ≤ d < 12mm. 
 
La fusteria escollida per substituir la projectada, i d’aquesta manera reduir les pèrdues 
energètiques en  les obertures de  l’edifici objecte de  l’estudi,  serà de PVC amb dues 
cambres. 
 
Les  fusteries  de  PVC  estan  formades  per  perfils  buits  i  ofereixen  un  comportament 
tèrmic difícilment millorable. Són fusteries on la participació en la obertura és elevada, 
el  que  unit  als  seus  valors  d’aïllament  afavoreixen  el  comportament  del  conjunt 
reduint la transmitància. 
 
El model escollit es TECNOCOR > 2, de dues fulles correderes. 
 
Segons un estudi realitzat per el  Instituto de  la Diversificación y Ahorro de  la Energía 
(IDAE) i publicat en la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolupante Térmica de 
los Edificios amb diferents  tipus de  fusteries  i vidres, ara mateix  les  fusteries de PVC 
que  inclouen  vidres  de  baixa  emissivitat  constitueixen  els  tancaments  amb  millor 
comportament tèrmic.  
 
En  aquest estudi es descriuen diferents  situacions en  funció dels diferents punts de 
partida i dels beneficis obtinguts segons les solucions adoptades. Com es pot apreciar, 
el màxim estalvi, partint de la fusteria projectada, metàl∙lica amb vidre doble, el màxim 
estalvi energètic  s’aconsegueix  amb  la  combinació de  fusteria de PVC  amb  vidre de 
baixa emissivitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Resum resultats de la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente 
Térmica de los Edificios (IDAE) 
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Figura 72. Secció sistema Tecnor (Deceuninck) 

En vista d’aquest estudi el vidre a utilitzar en la renovació de les obertures és un vidre 
4/12/6 de baixa emissivitat.  
 
Aquest vidres s’aconsegueixen per un procés de pulverització d’òxids  i metalls nobles 
sobre una cara del vidre que  li confereixen propietats de  reflexió. D’aquesta manera 
les  radiacions  de  llarga  longitud  d’onada  procedents  dels  radiadors  o  calefactors  es 
reflexen en el vidre, retornant cap a l’interior i reduint les pèrdues energètiques.  
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Figura 73. Rendiment d’una caldera de condensació respecte una 
caldera convencional 

4.2. Intervenció en les instal∙lacions 

En aquest apartat només  intervindrem en el sistema de calefacció,  i en concret en  la 
caldera, ja que és l’únic paràmetre que podem modificar i obtindré una millora en els 
càlculs per a la certificació energètica. 
 
La  caldera  proposada  en  el  projecte  bàsic  de  l’edifici  objecte  és  una  caldera 
convencional,  amb  combustible  de  gas  natural,  que  substituirem  per  una  de major 
rendiment, i per tant, que emetin menys CO2. 
 
La  caldera més  eficient  que  podem  trobar  són  les  calderes  de  condensació,  ja  que 
aprofiten  la energia del vapor de  l’aigua dels gasos de combustió. Part del vapor de 
l’aigua  que  contenen  els  gasos  condensa  (passa  a  estat  líquid),  i  la  calor  extreta 
d’aquesta  condensació  és  aprofitada  per  la  pròpia  caldera,  el  que  redunda  en  un 
benefici mediambiental i econòmic. 
Gracies a aquest sistema, aquestes calderes aconsegueixen aprofitar millor  la energia 
que les calderes convencionals, el que significa aconseguir valors de rendiment majors 
al 100% i estalviar energia a la vegada que les emissions de CO2 a l’atmosfera. També 
permeten estalvis de fins el 25% en el consum de gas. 
 
La  caldera  escollida  per  col∙locar  als  habitatges  és  de  la marca  Baxi‐Roca  el model 
PLATINUM 24/24 F. S’adjunta catàleg amb les característiques en els annexos. 
 
Aquest tipus de calderes poden arribar a tindre un rendiment del 109%, cosa que està 
compensada amb el alt cost que tenen aquestes calderes. 
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5. Auditoria energètica 

En aquest apartat estudiarem el rendiment  i el benefici energètic que poden aportar 
cadascuna  de  les  diferents  intervencions  escollides  en  el  apartat  anterior.  També 
analitzarem si aquestes propostes d’intervenció son econòmicament viables. 
 
Per  a  realitzar  aquest  estudi  s’han  plantejat  quatre  escenaris  amb  les  diferents 
intervencions a realitzar en l’edifici i són els següents: 
 

- Escenari  1:  En  aquest  escenari  s’han  agrupat  les  intervencions  de  façanes  i 
coberta  ja que s’ha considerat com un bloc a  l’hora d’aïllar  l’edifici en tots els 
seus tancaments. 

- Escenari 2: Aquí es planteja  la  substitució dels actuals marcs d’alumini de  les 
obertures per els marcs de PVC. 

- Escenari 3: En aquest escenari es planteja el canvi dels vidres dobles per vidres 
dobles de baixa emissivitat. 

- Escenari  4:  En  aquest  escenari  s’ha  estudiat  el  canvi  de  les  calderes 
convencionals a les calderes de condensació. 

 
Amb  cadascun  d’aquests  escenaris  es  realitzaran  els  mateixos  passos  descrits 
anteriorment  i amb els programes LIDER  i CALENER obtindrem unes noves demandes 
energètiques  i una nova certificació energètica per a cada escenari. Amb els resultats 
obtinguts  en  la  certificació  energètica  estarem  en  disposició  d’analitzar  la  viabilitat 
econòmica de cada escenari. 
 
Per a realitzar l’anàlisi econòmic utilitzarem uns indicadors que són el VAN i el TIR, amb 
els  quals  podrem  conèixer  la  rendibilitat  real  de  la  inversió  i  de  manera  directa, 
conèixer la viabilitat del projecte. 
 

- El VAN  (Valor  actual  net)  és  un  indicador  financer  que mesura  els  fluxos  de 
caixa futurs que tindrà el projecte i aplicant una taxa de descompte ens permet 
determinar si el projecte és viable. Serà viable sempre que el VAN sigui superior 
a  la  inversió  realitzada  inicialment  ja que ens estarà demostrant que amb els 
futurs  fluxos  de  caixa  que  obtindrem  i  amb  la  taxa  de  descompta  aplicada 
s’obtindrà un benefici.  

- La TIR (Taxa interna de retorn) és el llindar d’una inversió que es correspon amb 
la  taxa  de  descompte  d’un  projecte  d’inversió  que  permet  que  el  VAN  sigui 
igual 0, és a dir, que el VAN i la inversió s’igualin. Aquest indicador ens serveix 
per prendre  la decisió d’invertir uns diners avui a  canvi d’uns  fluxos de  caixa 
futurs,  sempre  i quan aquesta  rendibilitat  superi un  llindar que dependrà del 
cost  d’oportunitat,  del  risc  associat  a  aquests  fluxos  de  caixa  i  a  altres 
paràmetres. 

 
Amb  aquests  dos  indicadors  podrem  fer‐nos  una  idea  de  la  possible  viabilitat 
econòmica de cada intervenció proposada encara que hi ha altres coses a avaluar.  
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Figura 74. 

La vida útil de  la  instal∙lació és una qüestió clau a  l’hora de calcular  la TIR. És evident 
que una instal∙lació que deixi de prestar el servei per al qual ha estat concedida no pot 
generar o estalviar uns fluxos i per tant, no pot ser considerada en el càlcul. 
 
Tenint  el  compte  les  circumstàncies  financeres  actuals  i  el  tipus  d’inversió 
considerarem una rendibilitat llindar per fer la inversió del 5%. La vida útil considerada 
de la intervenció és variable i s’avaluarà en cada escenari. 
 
Per el càlcul de viabilitat econòmica s’han utilitzat les següents dades: 

- L’augment anual del preu de l’energia s’ha realitzat a partir d’una mitjana dels 
valors de  l’IPC durant els últims dotze anys, seleccionats de  l’Institut Nacional 
d’Estadística.  

- L’Impost  sobre el Valor Afegit  (IVA)  s’ha obtingut de  la  llei 37/1992 de 28 de 
desembre, en el seu títol VII, en els articles 90  i 91, per els quals  les obres de 
rehabilitació  energètica  d’un  habitatge  es  cotitzen  al  impost  reduït  del  10%, 
mentre que el preu de la energia cotitza al 21%. 

 
Finalment,  amb  cadascun  dels  escenaris  analitzats  en  detall  i  valorats  quins  es 
consideren rendibles i es tiraran endavant, es realitzarà una auditoria energètica amb 
aquestes  intervencions  i  s’avaluarà  l’estalvi  energètic  i  la  reducció  de  CO2  global, 
analitzant també la rendibilitat econòmica de la inversió final. 
 

5.1. Auditories dels escenaris 

5.1.1. Escenari 1 
En  aquest  escenari  s’han  aplicat  les  intervencions  en  façanes  i  cobertes  a  l’edifici 
d’habitatges i s’han obtingut els següents resultats en la demanda energètica i la nova 
certificació energètica. 
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Figura 76. 

Figura 75. 

Figura 77. 

 

 
 
 
En  aquests  resultats  veiem  com  aconseguim  millorar  la  certificació  energètica  del 
sistema de calefacció i reduir significativament les emissions de CO2 obtenint així una 
qualificació C. 
 

5.1.2. Escenari 2 
Per a  l’estudi d’aquest escenari  s’han  canviat  les  finestres d’alumini projectades per 
unes finestres de PVC. Els resultats obtinguts dels càlculs han estat els següents: 
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Figura 79. 

Figura 78.  
 
 

 
 
En aquest escenari no es pot apreciar una millora gaire important respecte als resultats 
inicials  ja que ens trobem amb  la mateixa qualificació en  la certificació energètica  i  la 
demanda  energètica  en  el  sistema  de  calefacció  tampoc  s’ha  pogut  reduir.  Pel  que 
sembla  la  intervenció  proposada  no  ha  tingut  l’efecte  que  s’esperava  encara  que 
haurem d’esperar a la valoració econòmica per descartar‐la del tot. 
 
 

5.1.3. Escenari 3 
En  aquest  escenari  s’ha  estudiat  la  substitució  dels  vidres  per  vidres  de  baixa 
emissivitat amb els següents resultats obtinguts: 
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Figura 80.

Figura 81. 

Figura 82. 

 
 

 
 

 
En aquests resultats es pot apreciar com amb la substitució dels vidres s’ha aconseguit 
reduir  la  demanda  energètica  tant  de  calefacció  com  de  refrigeració  de  l’edifici 
disminuint  també  les  emissions  de  CO2  globals,  però  no  lo  suficient  com  per 
aconseguir millorar la qualificació de la certificació energètica. 
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Figura 83. 

5.1.4. Escenari 4 
En  aquest  últim  escenari  estudiem  substitució  de  les  calderes  convencionals  per 
calderes de condensació, amb un rendiment més elevat. 
   

 
Amb  aquesta  substitució  la  demanda  energètica  no  es  veu  alterada  però  en  canvi 
podem observar com  les emissions de CO2 del  sistema de calefacció es veuen  força 
reduïdes amb l’augment de rendiment de la caldera. Tot i això, no aconseguim millorar 
la qualificació energètica deixant‐la en una D. 
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5.2. Valoració econòmica dels escenaris 

Per a realitzar la valoració econòmica de cada escenari el primer que farem serà veure 
quina  inversió cal realitzar per a cada  intervenció  i posteriorment amb els  indicadors 
del TIR i el VAN analitzarem la seva rendibilitat.  
 

5.2.1. Escenari 1 
La  inversió  en  aquest  escenari  amb  les  intervencions  en  façanes  i  cobertes  és  la 
següent: 
 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida 

mt12pik015 kg 
Pasta d'agafament Perlfix "KNAUF", segons UNE-EN 
14496. 

0,1 0,57 0,06

mt12pfk020c m 
Canal 48/30 "KNAUF" d'acer galvanitzat, segons 
UNE-EN 14195. 

0,7 1,08 0,76

mt12pfk010c m 
Muntant 48/35 "KNAUF" d'acer galvanitzat, segons 
UNE-EN 14195. 

2 1,32 2,64

mt12pck020b m 
Banda acústica de dilatació "KNAUF" de 50 mm 
d'amplada. 

1,2 0,25 0,3

mt12ppk010ab m² 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / vora afinada, Standard "KNAUF". 

1,05 5,08 5,33

mt12ptk010ad Ud Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25. 14 0,01 0,14

mt12psg220 Ud Fixació composta per tac i cargol 5x27. 1,6 0,06 0,1

mt12pik010b kg 
Pasta de junts Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", segons 
UNE-EN 13963. 

0,3 1,3 0,39

mt12pck010a m Cinta de junts "KNAUF" de 50 mm d'amplada. 1,6 0,03 0,05

mo006 h Oficial 1ª muntador. 0,329 16,18 5,32

mo048 h Ajudant muntador. 0,114 14,7 1,68

  
% Mitjans auxiliars 2% 16,77 0,34

  % Costos indirectes 3% 17,11 0,51

Cost de manteniment decennal: 1,94 € en els primers 10 anys.   Total: 17,62

 
Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida 

mt16pki010haa m² 

Plafó rígid de poliestirè extruït Polyfoam Revocos 
C3 SE 1250 "KNAUF INSULATION", segons 
UNE-EN 13164, de superfície llisa i mecanitzat 
lateral recte, de 600x1250 mm i 30 mm de gruix, 
resistència tèrmica 0,85 (m²K)/W, conductivitat 
tèrmica 0,034 W/(mK), 200 kPa de resistència a 
compressió, factor de resistència a la difusió del 
vapor d'aigua 150, calor específic 1400 J/kgK, 
Euroclasse E de reacció al foc. 

1,05 9,06 9,51

mt16aaa020ia Ud 
Fixació mecànica per plafons aïllants de poliestirè 
extruït, col·locats directament sobre la superfície 
suport. 

6 0,13 0,78

mo006 h Oficial 1ª muntador. 0,101 16,18 1,63

mo048 h Ajudant muntador. 0,101 14,7 1,48

  % Medios auxiliares 2% 13,4 0,27

  % Costes indirectos 3% 13,67 0,41

Cost de manteniment decennal: 0,28 € en els primers 10 anys.   Total: 14,08
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Figura 85. 

Figura 87.  

Figura 84. Conjunt de preus desglossats de la intervenció en façanes. 

Figura 86. Preu desglossat de la intervenció en coberta.

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida 

mt16lki020caa m² 

lafó de llana mineral natural (LMN), no revestit, 
subministrat en rotllos, Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION", de 30 mm d'espessor, segons 
UNE-EN 13162, resistència tèrmica 0,8 (m²K)/W, 
conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), Euroclasse 
A1 de reacció al foc, amb codi de designació MW-
EN 13162-T2-AFr5, d'aplicació com aïllant tèrmic i 
acústic en envans i extradossats de guix laminat, 
tancaments verticals i particions de fàbrica. 

1,05 3,01 3,16

mo006 h Oficial 1ª muntador. 0,05 16,18 0,81

mo048 h Ajudant muntador. 0,05 14,7 0,74

  % Mitjans auxiliars 2% 4,71 0,09

  % Costos indirectes 3% 4,8 0,14

Cost de manteniment decennal: 0,10 €  en els primers 10 anys.   Total: 4,94

 
 
Sumant les anteriors partides i aplicant el corresponent impost pel valor afegit (10%) 
ens suposa el següent cost la realització de la intervenció en les façanes. 
 

Cost final per m2  40,30 €/m2 

Total m2 a intervenir  1.273,57 m2 

Cost total de la intervenció  51.329,97 € 

 
 
 
I per la intervenció en la coberta: 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida 

mt16pki010haa m² 

Panell rígid compost per revestiment interior per la unió 
d'una placa de guix cartró amb vora rebaixat de 10 mm de 
gruix i una planxa de poliestirè expandit, de1200x2600 mm 
i 30 mm de gruix, resistència tèrmica 0,80 (m² K) / W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), 200 kPa de 
resistència a compressió, factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua 150, calor específic 1400 J / kgK, 
Euroclasse E de reacció al foc. 

1,05 10,18 10,69

  Ud Knauf Perflix 3,5 0,595 2,08

  Ud Knauf Perlfix 0,3 1,299 0,39

  Ud Jointfiller 20 kgs. 1,6 0,0352 0,06

mo006 h Oficial 1ª muntador. 0,118 16,18 1,91

mo048 h Ajudant muntador. 0,118 14,7 1,73

  % Mitjans auxiliars 2% 16,86 0,34

  % Costos indirectes 3% 17,19 0,52

Cost de manteniment decennal: 0,29 € en els primers 10 anys.   Total: 17,71

 
 

Cost final per m2  19,48 €/m2

M2 a intervenir  183,54 m2

Cost total intervencio  3.575,6 €
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Figura 88.  

Figura 89. 

Figura 90.  

 
El cost total i per tant la inversió a realitzar en aquest escenari és: 
 

Cost intervenció en façanes  51.329,97 € 

Cost intervenció en cobertes  3.575,65 € 

54.905,61 € 

 
 
La evolució del consum energètic de l’edifici ha estat el següent: 
 

Consum inicial  Consum final  Estalvi energètic 

Consum energia Final 119.652 kWh/any  95.978 kWh/any  23.674 kWh/any 

 
 
Amb l’estalvi d’aquesta energia sabrem l’estalvi econòmic anual que suposarà aquesta 
intervenció:  
 

Estalvi energètic     23.674 kWh/any 

Cost kWh 

Preu unitari  0,15 € 

Impost sobre electricitat  5,11% 

IVA    21,00%   

Estalvi econòmic anual  4.492 € 

 
 
Suposant aquest estalvi anual de 4.492€,  i considerant  també un augment anual del 
preu de la energia equivalent a l’IPC del 2,85%, ens trobem en disposició de realitzar la 
TIR per conèixer la rendibilitat de la intervenció, així mateix també hem volgut saber el 
Valor Actual Net (VAN) de cada una de les inversions. 
 

TIR a 20 anys  7,89%

VAN a 20 anys  70.802,41 €

TIR a 30 anys  9,92%

VAN a 30 anys  84.521,49 €

 
 
 
 
S’ha calcular el VAN  i  la TIR tant a 20 com a 30 anys, aconseguint una rendibilitat de 
quasi un 8%  i 10% respectivament. En aquest on  la vida útil d’aquesta  intervenció es 
preveu que sigui com a mínim de 30 anys, sinó bastants més, una rendibilitat de 9,92% 
es pot considerar perfectament una molt bona inversió. 
 

Figura 91. Dades extretes dels càlculs econòmics 
que apareixen en els annexos.
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5.2.2. Escenari 2 
La inversió en la substitució de les finestres per finestres de PVC és la següent: 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt24vek060aaaaaca Ut 

Finestra de PVC dues fulles lliscants de gruix 74 
mm, dimensions 1200x1500 mm, perfils amb 
acabat llis i color blanc, amb reforços interiors 
d'acer galvanitzat, maneta i ferraments 
bicromatats, sense compacte, Segons UNE-EN 
14351-1. 

1 219,25 219,25

mt24pem010 m Premarc per fusteria exterior de PVC. 5,4 6,25 33,75

mt15sja100 Ut 
Cartutx de massilla de silicona neutra per closa de 
fusteria exterior. 

0,2 3,13 0,63

mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,378 23,39 32,23

mo032 h Ajudant serraller. 0,689 20,52 14,14

  % Mitjans auxiliars 2 300 6

  % Costos indirectes 3 306 9,18

Cost de manteniment decennal: 34,67 € en els primers 10 anys.   Total: 315,18

 
Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt24vek100aaaaacd Ut 

Porta balconera de PVC dues fulles practicables, 
dimensions 1500x2100 mm, perfils amb acabat 
llis i color blanc, amb reforços interiors d'acer 
galvanitzat, maneta i ferraments bicromatats, 
sense compacte, Segons UNE-EN 14351-1. 

1 359,19 359,19

mt24pem010 m Premarc per fusteria exterior de PVC. 5,1 6,25 31,88

mt15sja100 Ut 
Cartutx de massilla de silicona neutra per closa de 
fusteria exterior. 

0,2 3,13 0,63

mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,244 23,39 29,1

mo032 h Ajudant serraller. 0,622 20,52 12,76

  % Mitjans auxiliars 2 433,56 8,67

  % Costos indirectes 3 442,23 13,27

Cost de manteniment decennal: 50,11 € en els primers 10 anys.   Total: 455,5

 
Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt24vek070aaaaafe Ut 

Finestra de PVC tres fulles lliscants de gruix 74 
mm, dimensions 2000x1200 mm, perfils amb 
acabat llis i color blanc, amb reforços interiors 
d'acer galvanitzat, maneta i ferraments 
bicromatats, sense compacte, Segons UNE-EN 
14351-1. 

1 286,44 286,44

mt24pem010 m Premarc per fusteria exterior de PVC. 6,4 6,25 40

mt15sja100 Ut 
Cartutx de massilla de silicona neutra per closa de 
fusteria exterior. 

0,2 3,13 0,63

mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,307 23,39 30,57

mo032 h Ajudant serraller. 0,654 20,52 13,42

  % Mitjans auxiliars 2 371,06 7,42

  % Costos indirectes 3 378,48 11,35

Cost de manteniment decennal: 42,88 € en els primers 10 anys.   Total: 389,83
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Figura 92. Preus desglossats del cost de la intervenció en marcs de PVC. 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt24vek100aaaaaad Ut 

Porta balconera de PVC dues fulles practicables, 
dimensions 2100x2100 mm, perfils amb acabat 
llis i color blanc, amb reforços interiors d'acer 
galvanitzat, maneta i ferraments bicromatats, 
sense compacte, Segons UNE-EN 14351-1. 

1 378,98 378,98

mt24pem010 m Premarc per fusteria exterior de PVC. 4,7 6,25 29,38

mt15sja100 Ut 
Cartutx de massilla de silicona neutra per closa 
de fusteria exterior. 

0,2 3,13 0,63

mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,278 23,39 29,89

mo032 h Ajudant serraller. 0,639 20,52 13,11

  % Mitjans auxiliars 2 451,99 9,04

  % Costos indirectes 3 461,03 13,83

Cost de manteniment decennal: 48,31 € en els primers 10 anys.   Total: 474,86

 
Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt24vek070aaaaafk Ut 

Finestra de PVC tres fulles lliscants de gruix 74 
mm, dimensions 2000x1800 mm, perfils amb 
acabat llis i color blanc, amb reforços interiors 
d'acer galvanitzat, maneta i ferraments 
bicromatats, sense compacte, Segons UNE-EN 
14351-1. 

1 355,64 355,64

mt24pem010 m Premarc per fusteria exterior de PVC. 7,6 6,25 47,5

mt15sja100 Ut 
Cartutx de massilla de silicona neutra per closa de 
fusteria exterior. 

0,2 3,13 0,63

mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,213 23,39 28,37

mo032 h Ajudant serraller. 0,607 20,52 12,46

  % Mitjans auxiliars 2 444,6 8,89

  % Costos indirectes 3 453,49 13,6

Cost de manteniment decennal: 51,38 € en els primers 10 anys.   Total: 467,09

 
Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt24vek090aaaaacd Ut 

Porta balconera de PVC una fulla practicable, 
dimensions 900x2100 mm, perfils amb acabat llis i 
color blanc, amb reforços interiors d'acer 
galvanitzat, maneta i ferraments bicromatats, 
sense compacte, Segons UNE-EN 14351-1. 

1 208,7 208,7

mt24pem010 m Premarc per fusteria exterior de PVC. 3,9 6,25 24,38

mt15sja100 Ut 
Cartutx de massilla de silicona neutra per closa de 
fusteria exterior. 

0,2 3,13 0,63

mo009 h Oficial 1ª serraller. 1,362 23,39 31,86

mo032 h Ajudant serraller. 0,681 20,52 13,97

  % Mitjans auxiliars 2 279,54 5,59

  % Costos indirectes 3 285,13 8,55

Cost de manteniment decennal: 32,30 € en els primers 10 anys.   Total: 293,68
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Figura 93.  

Figura 94. 

Figura 95.  

En al següent la taula observem el preu unitari i les diferents unitats per cada classe 
d’obertura: 
 

Dimensions obertures  nº obertures Preu unitari  Cost 

1,2x1,5  73  303,47 €  22.153 € 

2,1x1,5  10  455,50 €  4.555 € 

1,2x2,1  7  389,83 €  2.729 € 

2,1x2,1  16  474,86 €  7.598 € 

2,1x1,8  8  467,09 €  3.737 € 

2,1x0,9  4  293,68 €  1.175 € 

   Sumatori costos  41.946 € 

   10 % IVA  4.195 € 

Cost total 
intervenció  46.141 € 

 
 
La evolució del consum energètic de l’edifici ha estat el següent: 
 

Consum inicial  Consum final  Estalvi energètic 

Consum energia Final 119.652 kWh/any  117.281 kWh/any  2.371 kWh/any 

 
 
Amb l’estalvi d’aquesta energia sabrem l’estalvi econòmic anual que suposarà aquesta 
intervenció:  
 

Estalvi energètic     2.371 kWh/any 

Cost kWh 

Preu unitari  0,15 € 

Impost sobre electricitat  5,11% 

IVA    21,00%   

Estalvi econòmic anual  450 € 

 
 
Suposant aquest estalvi anual de 450€, i considerant també un augment anual del preu 
de la energia equivalent a l’IPC del 2,85%, ens trobem en disposició de realitzar la TIR 
per  conèixer  la  rendibilitat de  la  intervenció, així mateix  també hem volgut  saber el 
Valor Actual Net (VAN) de cada una de les inversions. 
 

TIR a 20 anys  ‐9,88%

VAN a 20 anys  7.090,35 €

TIR a 30 anys  ‐4,08%

VAN a 30 anys  9.675,84 €

 
 
 
 

Figura 96. Dades extretes dels càlculs econòmics 
que apareixen en els annexos. 
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Figura 97.  

Figura 98.  

Tant  a 20  com  a 30  anys  aquesta  intervenció no és  viable econòmicament  i  així ho 
demostren els indicadors del TIR i el VAN. Segons el VAN, el cost màxim que podríem 
assumir per aquesta intervenció és de 7.090,35 i 9.675,84 euros respectivament. Com es 
pot observar, la inversió no s’aconsegueix recuperar en els 30 anys estudiats.  
 
 

5.2.3. Escenari 3 
La inversió en el canvi dels vidres de totes les obertures de l’edifici per vidres de baixa 
emissivitat 4/12/6 és: 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt21veg011chcadaa m² 

Doble envidrament de baixa emissió tèrmica, conjunt 
format per vidre exterior de baixa emissió tèrmica de 4 
mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre 
interior Float incolor de 6 mm d'espessor. 

1,006 31,49 31,68

mt21vva015 Ud
Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml 
(rendiment aproximat de 12 m per cartutx). 

0,58 2,42 1,4

mt21vva021 Ud Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1 1,26 1,26

mo028 h Oficial 1ª vidrier. 0,344 15,21 5,23

mo057 h Ajudant vidrier. 0,344 14,58 5,02

  % Mitjans auxiliars 2 44,59 0,89

  % Costos indirectes 3 45,48 1,36

Cost de manteniment decennal: 9,84 € en els primers 10 anys.   Total: 46,84

 
 
 

Dimensions obertures  nº obertures m2 

1,2x1,5  73  131,4 

2,1x1,5  10  31,5 

1,2x2,1  7  17,64 

2,1x2,1  16  70,56 

2,1x1,8  8  30,24 

2,1x0,9  4  7,56 

290 metres quadrats totals 

 
 
 

Cost final per m2  51,53 €/m2

m2 a intervenir  290 m2

Cost total intervenció  14.941,96 €

 
 
 

Figura 99. Dades extretes dels càlculs econòmics 
que apareixen en els annexos. 
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Figura 100.  

Figura 101. 

Figura 102. Dades extretes dels càlculs 
econòmics que apareixen en els annexos 

La evolució del consum energètic de l’edifici ha estat el següent: 
 

Consum inicial  Consum final  Estalvi energètic 

Consum energia Final 119.652 kWh/any  114.597 kWh/any  5.055 kWh/any 

 
 
Amb l’estalvi d’aquesta energia sabrem l’estalvi econòmic anual que suposarà aquesta 
intervenció:  
 

Estalvi energètic     5.055 kWh/any 

Cost kWh 

Preu unitari  0,15 € 

Impost sobre electricitat  5,11% 

IVA    21,00%   

Estalvi econòmic anual  959 € 

 
 
Suposant aquest estalvi anual de 959€, i considerant també un augment anual del preu 
de la energia equivalent a l’IPC del 2,85%, ens trobem en disposició de realitzar la TIR 
per  conèixer  la  rendibilitat de  la  intervenció, així mateix  també hem volgut  saber el 
Valor Actual Net (VAN) de cada una de les inversions. 
 

TIR a 20 anys  5,13%

VAN a 20 anys  15.118,28 €

TIR a 30 anys  7,62%

VAN a 30 anys  20.631,15 €

 
 
 
S’ha calcular el VAN i la TIR tant a 20 com a 30 anys, aconseguint una rendibilitat de un 
5,13%  i 7,62%  respectivament. En aquest cas on  la vida útil d’aquesta  intervenció es 
preveu que sigui com a mínim de 30 anys, una rendibilitat de 7,62% es pot considerar 
una bona inversió. 
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Figura 103.  

Figura 104.  

5.2.4. Escenari 4 
En el canvi de les calderes per calderes de condensació la inversió a realitzar és la 
següent: 
 

Descompost Ud Descomposició Rend. p.s. Preu partida

mt38cmj012aaaa Ut 

Caldera mural de condensació a gas (B/N), amb baix 
nivell d'emissions de NOx (classe 5), per calefacció i 
A.C.S. instantània, càmera de combustió estanca i tir 
forçat, potència de 25 kW, cabdal d'A.C.S. 14,3 l/min, 
dimensions 400x330x710 mm, cremador multigas per a 
gas natural, butà i propà, panell de comandaments amb 
display digital, encesa electrònica i seguretat per 
ionització, sense flama pilot, equipament format per: cos 
de caldera, panell de control i comandament, vas 
d'expansió amb purgador automàtic, kit estàndar 
d'evacuació de fums i plantilla de muntatge. 

1 1.867,25 1.867,25

mt38scj010aa Ut Termòstat d'ambient. 1 21,34 21,34

mt35aia010aaa m 

Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 
mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada 
en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la 
compressió 320 N, resistència al impacte 1 joule, 
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de 
protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de 
la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 

10 0,21 2,1

mt35cun020a m 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 
1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost 
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la 
seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE 
211025. 

30,5 0,41 12,51

mt38www012 Ut 
Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i 
A.C.S. 

1 2,1 2,1

mo002 h Oficial 1ª calefactor. 2,736 23,78 65,06

mo053 h Ajudant calefactor. 2,736 20,41 55,84

  % Mitjans auxiliars 2 2.026,20 40,52

  % Costos indirectes 3 2.066,72 62

Cost de manteniment decennal: 2.022,28 € en els primers 10 anys..   Total: 2.128,72

 
 
Aquest preu unitari de cada caldera cal multiplicar‐lo per el número total de calderes a 
substituir en el edifici a més d’aplicar el corresponent impost sobre el valor afegit: 
 

2.128,72 € x 18 habitatges x 10% IVA = 42.148,66 € 
 
 
La evolució del consum energètic de l’edifici ha estat el següent: 
 

Consum inicial  Consum final  Estalvi energètic 

Consum energia Final 119.652 kWh/any  108.168 kWh/any  11.484 kWh/any 
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Figura 105.  

Figura 106. Dades extretes dels càlculs 
econòmics que apareixen en els annexos 

Figura 107.

Amb l’estalvi d’aquesta energia sabrem l’estalvi econòmic anual que suposarà aquesta 
intervenció:  
 

Estalvi energètic     11.484 kWh/any 

Cost kWh 

Preu unitari  0,15 € 

Impost sobre electricitat  5,11% 

IVA    21,00%   

Estalvi econòmic anual  2.179 € 

 
 
Suposant aquest estalvi anual de 2.179€,  i considerant  també un augment anual del 
preu de la energia equivalent a l’IPC del 2,85%, ens trobem en disposició de realitzar la 
TIR per conèixer la rendibilitat de la intervenció, així mateix també hem volgut saber el 
Valor Actual Net (VAN) de cada una de les inversions. 
 

TIR a 20 anys  2,90%

VAN a 20 anys  34.345,19 €

TIR a 30 anys  5,82%

VAN a 30 anys  46.869,14 €

 
 
 
S’ha calcular el VAN  i  la TIR tant a 20 com a 30 anys, aconseguint una rendibilitat de 
2,9% i 5,82% respectivament. En aquest cas on la vida útil de la nova caldera es preveu 
inferior a 20 anys es pot considerar que la inversió no serà rentable. 
  

5.2.5. Resum de la valoració econòmica 
 

Escenaris 
Inversió 

[€] 

Estalvi 
energètic 
anual 

[kWh/any] 

Estalvi 
econòmic 
anual [€] 

TIR a 
20 
anys 

VAN a 20 
anys 

TIR a 
30 
anys 

VAN a 30 
anys 

Vida útil 
estimada 
[anys] 

Viabilitat

Escenari 1  54.905,61 €  23.674 kWh/any  4.492,40  € 7,89%  70.802,41 € 9,92%  84.521,49 €  + de 30  Si 

Escenari 2  45.955,04 €  2.371 kWh/any  449,88 €  ‐9,86% 7.090,35 €  ‐4,06% 9.675,84 €  + de 30  No 

Escenari 3  14.941,96 €  5.055 kWh/any  959,25 €  5,13%  15.118,28 € 7,62%  20.631,15 €  + de 30  Si 

Escenari 4  42.148,66 €  11.484 kWh/any  2.179,20 € 2,90%  34.345,19 € 5,82%  46.869,14 €  ‐ de 20  No 

 
 
Podem observar que els escenaris 1 i 3, on la vida útil dels elements que conformen les 
intervencions  és  superior  als  30  anys,  la  inversió  que  es  vol  realitzar  té  una  alta 
rendibilitat.  
 
Pel que fa a l’escenari 2 la inversió no s’arriba a recuperar en els 30 anys, i augmentar 
els anys per  intentar recuperar‐la no te gaire sentit  ja que no es pot assegurar que  la 
seva vida útil s’allargui tants anys. 
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Figura 108. 

Amb les calderes en el escenari 4, tot i obtindré una rendibilitat positiva en 20 anys no 
es preveu una vida útil tan llarga. 
 

5.3. Auditoria final 

A continuació s’analitzaran els resultats obtinguts de l’auditoria energètica realitzada 
amb les intervencions seleccionades anteriorment. Desprès s’analitzarà la rendibilitat 
econòmica de tot el conjunt de les intervencions. 
 
Per últim, compararem la evolució de la eficiència energètica de l’edifici des de la 
certificació feta inicialment fins a aquesta amb les intervencions aplicades. 
 
 
Resultats de demanda energètica (LIDER): 

 
 
En aquest gràfic podem observar  la demanda o necessitat de calefacció  i refrigeració 
que té el nostre edifici d’habitatges (color verd) comparat amb una demanda generada 
per  el  propi  programa  en  base  al  CTE  (Blau).    També mostra  el  tant  per  cent  de 
demanda relativa que tindrà l’edifici en calefacció i refrigeració. 
 
Desprès  d’aplicar  les  intervencions  en  tancaments  i  obertures  s’han  obtingut  uns 
resultats molt  favorables,  ja  que,  com  veurem  a  continuació  en  la  comparativa  de 
resultats amb els  inicials, el  tant per cent relatiu de calefacció ha disminuït gràcies a 
l’augment d’aïllament en els  tancaments  i  la demanda de  refrigeració ha augmentat 
percentualment degut a la reducció real de la calefacció. 
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Figura 109. 

Certificació energètica (CALENER VYP): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nova certificació energètica obtinguda, segons podem observar en la figura, ha estat 
una C amb un valor de 12,5 kgCO2/m2. Aquest valor ve determinat per  la demanda 
dels diferents equips dels que es composa  l’edifici d’habitatges. El valor és el resultat 
de la suma de qualificacions energètiques de cadascun d’aquests equips:  

- La calefacció ha obtingut una C amb un valor de 7,2 kgCO2/m2. 
- La refrigeració ha obtingut una E, amb 3,2 kgCO2/m2. 
- El sistema de ACS ha obtingut una A, amb un valor de 2,1 kgCO2/m2. 

 
Tots aquests valors es troben per sota dels valors de  l’edifici de referència com és el 
cas de la calefacció i ACS, mentre que la refrigeració es troba en el mateix valor. 
 
La qualificació energètica  i  les emissions de CO2 del  sistema de  calefacció  són molt 
bones  en  comparació  amb  l’edifici  de  referència  generat per  el  programa,  però  ara 
haurem de veure quina ha estat la reducció i millora del sistema respecte als resultats 
obtinguts en la primera certificació energètica. 
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Figura 110. 

Figura 111.

Figura 112. 

Figura 113. Dades extretes dels càlculs 
econòmics que apareixen en els annexos 

Anàlisi econòmic: 
 
La inversió final a realitzar amb les intervencions anteriorment seleccionades és: 
 

Intervencions  Inversió [€] 

Façanes  51.329,97 € 

Coberta  3.575,6 € 

Vidres dobles de baixa emissivitat  14.941,96 € 

69.847,57 € 

 
 
La evolució del consum energètic de l’edifici ha estat el següent: 
 

Consum inicial  Consum final  Estalvi energètic 

Consum energia Final 119.652 kWh/any  88.996,6 kWh/any  30.655 kWh/any 

 
 
Amb l’estalvi d’aquesta energia sabrem l’estalvi econòmic anual que suposarà aquesta 
intervenció:  
 

Estalvi energètic     30.655 kWh/any 

Cost kWh 

Preu unitari  0,15 € 

Impost sobre electricitat  5,11% 

IVA    21,00%   

Estalvi econòmic anual  5.817 € 

 
 
Suposant aquest estalvi anual de 5.817€,  i considerant  també un augment anual del 
preu de la energia per l’IPC del 2,85%, ens trobem en disposició de realitzar la TIR i el 
VAN per conèixer la rendibilitat de la intervenció: 
 

TIR a 20 anys  8,10%

VAN a 20 anys  91.680,77 €

TIR a 30 anys  10,10%

VAN a 30 anys  125.112,11 €

 
 
 
S’ha calcular el VAN  i  la TIR tant a 20 com a 30 anys, aconseguint una rendibilitat de 
8,10%  i 10,10% respectivament. Com  ja hem vist anteriorment, degut a  la  llarga vida 
útil que  tenen  tant els  trasdosats de plaques de guix com els vidres dobles de baixa 
emissivitat, es pot considerar per a aquesta  inversió una vida útil de 30 anys, el que 
ens aporta una rendibilitat del 10,10%, el que suposa una molt bona inversió. 
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Figura 117. 

Figura 116. 

Figura 114. 

Figura 115. 

5.4. Comparativa dels resultats obtinguts 

En  aquest  apartat  compararem  els  resultats  obtinguts  en  els  programes  LIDER  i 
CALENER  VYP  en  el  estat  actual  de  l’edifici  d’habitatges  i  amb  la  aplicació  de  les 
intervencions seleccionades. 
 
Resultats estat inicial: 

 

 
 
Resultats auditoria energètica: 
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Com podem observar en els resultats del LIDER s’ha assolit  l’objectiu proposat, reduir 
la demanda energètica de calefacció en l’edifici d’habitatges. 
 
Analitzant  els  resultats  veiem  com  la  demanda  energètica  per  refrigeració  ha 
augmentat força, de 17,4% a 24,7%, però això es contrarestar amb la disminució en el 
sistema  de  calefacció,  de  82,6%  a  75,3%.  Això  s’ha  produït  gràcies  a  l’augment 
d’aïllament col∙locat en els tancaments i en la millora de les obertures, que han evitat 
la pèrdua de calor augmentant així el rendiment del sistema de calefacció i reduint les 
emissions de CO2. 
 
La qualificació energètica calculada amb el programa CALENER VYP demostra aquesta 
reducció de  la demanda energètica en  la calefacció augmentant  la qualificació parcial 
d’aquest sistema a  la  lletra C,  i directament augmentant  la qualificació  total a una C 
també.  
 
Pel que  fa al  sistema de  refrigeració no hi ha  canvi en  la  seva qualificació, no hi ha 
pràcticament  augment  en  el  seu  consum  energètic  ni  en  les  emissions  de  CO2 
produïdes.  Per  tant,  tot  i  l’augment  percentual  en  el  programa  LIDER,  això  no  ha 
suposat un augment gaire elevat en emissions de CO2 ni en consum energètic. 
 
En definitiva,  el  resultat que  realment  importa  i el que  realment ens demostra que 
hem millorat el comportament de  l’edifici  i hem reduït tant el consum energètic com 
les emissions de CO2 a l’hora de mantenir una temperatura habitable en els habitatges 
en temporada d’estiu i en temporada d’hivern, és la qualificació energètica, i en aquest 
aspecte hem pogut millorar assolint així el gran objectiu del present PFG.  
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6. Conclusions 

 
Després de la realització d’aquest PFG puc treure les següents conclusions: 
 
De totes les opcions d’intervenció que podem trobar en el mercat actual, tal i com s’ha 
demostrat  en  aquest  PFG,  hi  ha  opcions  amb  alta  rendibilitat  econòmica  i  n’hi  ha 
d’altres en  les que no es possible recuperar  la  inversió realitzada durant  la seva vida 
útil. Això ens demostra que més enllà mirar la possible millora energètica s’ha de tenir 
molt en compte la part econòmica i la possible rendibilitat de cada inversió. 
 
Tot  i  haver  realitzat  una  selecció  de  les  intervencions  segons  la  seva  rendibilitat 
econòmica,  finalment hem aconseguit una gran millora del  comportament energètic 
de  l’edifici  d’habitatges,  passant  d’una  qualificació  D  a  C,  el  qual  ha  suposat  una 
reducció de  les emissions de CO2 en 7.257,7 KgCO2/any,  i una  reducció del consum 
energètic  de  30.655  kWh/any.  Aquestes  reduccions  suposen  un  29,6%  i  un  34,4% 
respectivament. 
 
Considero que el nivell d’exigència d’aïllament marcat per el CTE hauria de  ser molt 
més  restrictiu,  ja  que  com  hem  vist,  l’edifici  objecte  d’aquest  PFG  compleix 
perfectament amb aquests requisits mínims, però hi ha encara molt marge de millora 
per aconseguir reduir substancialment el consum energètic al llarg dels anys. Crec que 
en  el  moment  de  projectar  noves  edificacions  no  s’han  de  limitar  únicament  en 
complir amb els requisits mínims  i s’ha d’intentar millorar  la qualitat de vida sempre 
sense perdre de vista el medi ambient.  
  
Per  al  càlcul  de  l’auditoria  energètica  he  utilitzat  els  programes  informàtics  oficials 
promocionats per els diferents ministeris que  són una gran eina que  facilita molt  la 
feina  a  l’hora d’aconseguir  la  certificació energètica, obligatòria per edificis de nova 
construcció i properament també per a edificis existents. Són eines realment senzilles 
d’utilitzar,  encara  que  bastant  limitades,  sobretot  en  el  disseny  de  la  geometria  de 
l’edifici on he tingut bastantes complicacions, i finalment he hagut d’utilitzar una eina 
alternativa per poder ser fidel i ajustar‐me al màxim a la realitat. 
 
Tot i que són eines senzilles d’utilitzar i compleixen amb el seu propòsit de posar‐los a 
l’abast de qualsevol, hi ha altres eines que  són més  completes  i actuals que podem 
trobar en el mercat, i crec que haurien de estar homologades per a la seva utilització. 
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