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RESUM 
 
 
L’objectiu d’aquest Projecte Final de Grau és millorar la sostenibilitat de la Casa de Colònies 

de Can Grau, mitjançant sistemes passius i energies renovables que ajudin a reduir la 

demanda energètica. 

Can Grau havia estat una masia vitivinícola, amb el sistema constructiu típic del segle XV. 

Actualment s’utilitza com a Casa de Colònies, pel que ha variat molt el número d’habitants, 

la freqüència d’ús, l’ús de les estances,... Existeix una demanda energètica que la masia, 

amb les característiques actuals, no pot assolir, i ocasiona uns consum energètics 

importants. Es pretén fer una Casa de Colònies més sostenible, que es pugui abastir el 

màxim per si sola, amb la mínima necessitat d’energia externa, i disminuir el consum 

energètic, emetent menys CO2 al medi ambient. 

Es comença amb un estudi de la demanda energètica de la casa amb el sistema constructiu 

actual, mitjançant el programa Lider, que ens permet crear el model de la masia en 3D. Al 

programa Lider introduïm la composició de la pell de l’edifici i algunes dades de les 

condicions dels espais interns i el programa ens proporciona el percentatge de demanda de 

calefacció i refrigeració respecte un edifici de referència. Amb el mateix programa es 

proposen unes millores de l’aïllament de la pell de l’edifici que compleixi els requisits mínims 

del CTE, comprovant finalment l’estalvi energètic 

Amb el programa Ce3X, a més d’introduir la composició de la pell de l’edifici, podem  

introduir les instal·lacions actuals i el consum anual. Es compara l’estat actual, que es fa 

servir caldera de gasoil i té uns col·lectors solars per l’ACS, amb l’estat proposta, on es 

considera col·locar una caldera de biomassa, ampliar en cas necessari els col·lectors solars, 

col·locar mòduls fotovoltaics.  

A l’hora d’escollir els aïllaments s’ha tingut en compte que fossin respectuosos amb el medi 

ambient, així com el fet de substituir instal·lacions obsoletes per energies renovables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   3  
 

 
 

ÍNDEX 

 

1   EMPLAÇAMENT I ANTECEDENTS       9 

2   OBJECTIU           9 

3   MEMÒRIA DESCRIPTIVA        10 

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA        11 

5. INSTAL·LACIONS EXISTENTS        14 

5.1   ELECTRICITAT         16 

5.2   GASOIL          17 

5.3   AIGUA          19 

5.4   GAS          19 

5.5.  VENTILACIÓ         19 

5.6. COL·LECTORS SOLARS TÈRMICS      22 

6. DEMANDA ENERGÈTICA ACTUAL       23 

7 ACTUACIONS PROPOSADES A CAN GRAU      30 

7.1.  TRACTAMENT PELL DE L’EDIFICI      30 

7.1.1. COBERTA        34 

7.1.2. FAÇANA NORD I EST      43 

7.1.3. FAÇANA SUD       50 

7.1.4. FAÇANA OEST       57 

7.2. IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES    60 

7.2.1. COL·LECTORS SOLARS TÈRMICS    60 

7.2.2. MÒDULS FOTOVOLTAICS      64 

7.2.3. BIOMASSA        69 

8. DEMANDA ENERGÈTICA FINAL       78 

9.       PRESSUPOST          79 

 

 

 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   5  
 

 
 
GLOSSARI 
 
 
Col·lector solar tèrmic: Element dissenyat per absorbir la radiació solar i transmetre 
l’energia tèrmica a un fluid de treball que circula pel seu interior. 
 
Conductivitat tèrmica (λ): La capacitat d’una matèria de transferir. Es mesura en W/m.K. 
 
Inèrcia tèrmica: És la propietat que indica la quantitat de calor que pot conservar un cos i la 
velocitat amb la que la cedeix o absorbeix. Depèn de la massa, del calor específic dels seus 
materials i del coeficient de conductivitat tèrmica d’aquests. A construcció ajuda a mantenir 
la temperatura de l’interior més estable, mitjançant murs de gran massa. Durant el dia 
s’escalfen, i per la nit, més freda, es va cedint la calor a l’ambient del local.  
 
Maçoneria: Sistema constructiu que consisteix en fer una obra de pedra sense treballar que 
es disposen de manera irregular i que normalment s’uneixen amb un material de cohesió 
com l’argamassa o morter. 
 
Mòdul fotovoltaic: Conjunt de cèl·lules solars, que transformen la irradiació solar en 
energia elèctrica, directament interconnectades i encapsulades com únic bloc, entre 
materials que les protegeixen dels efectes de la intempèrie.  
 
Mur parietodinàmic: Sistema passiu que aprofita l’energia solar pel preescalfament de l’aire 
exterior de ventilació. Generalment format per una fulla interior de fàbrica, una cambra d’aire 
i una fulla exterior vidrada o metàl·lica. 
 
Mur trombe: Sistema passiu en construcció orientat a Sud, que aprofita l’energia solar per 
escalfar mitjançant la recirculació de l’aire interior de l’edifici. Normalment format per una 
paret de fàbrica, cambra d’aire i un vidre exterior. Es disposa forats a la paret de fàbrica a la 
part superior i inferior de manera que permeti la recirculació de l’aire per convenció. 
 
Pèl·let: És un tipus de combustible granulat i allargat fet del premsat de la serradura de fusta 
on la lignina pròpia de la fusta fa d’aglomerant. 
 
Recuperador d’energia: Element pertanyent a una instal·lació de climatització, que permet 
reutilitzar l’escalfor latent i sensible del propi procés, per escalfar l’entrada d’aire exterior i 
així reduir la central energètica (cost d’inversió) i el consum d’energia de funcionament (cost 
d’explotació) 

Resistència tèrmica (R): Capacitat del material d’oposar-se al flux de calor. En materials 
homogenis és el resultat de dividir l’espessor i la conductivitat tèrmica. Es mesura en 
m2K/W. 

Rse: Resistència tèrmica superficial exterior, en m2 K/ W 
 
Rsi: Resistència tèrmica superficial interior, en m2 K/ W 
 
Transmitància tèrmica (U): Expressa la capacitat aïllant d’un element constructiu particular 
format per una o més capes de materials. És l’invers de la resistència tèrmica. Es mesura en 
W/m2K. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Can Grau està situada dins del Parc del Garraf, és propietat de la Diputació de Barcelona, i 

la titularitat del seu ús com a casa de colònies pertany a l’Associació Catalana de Cases de 

Colònies. 

Des de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona tenen recursos propis d’energies 

renovables, com l’energia solar, l’energia eòlica, la energia hidràulica i la biomassa. 

No obstant, a molts dels equipaments públics importen energies fòssils. 

La masia de Can Grau és un d’aquests casos. Consta únicament d’una instal·lació solar 

tèrmica, però depèn completament de fonts d’energia llunyanes. 

Tenint en compte l’ús de la masia com a Escola de Natura i casa de colònies, s’hauria de 

potenciar la seva autonomia, utilitzant energies renovables, reduint el consum energètic, 

utilitzant materials de baixa emissió de CO2, etc. 

És per això que aquest projecte pretén primerament, reduir les pèrdues tèrmiques millorant 

la pell de l’edifici i els seus tancaments practicables, amb materials aïllants respectuosos 

amb el medi ambient. Un cop s’ha reduït la pèrdua d’energia, se’ns haurà reduït la potència 

necessària per mantenir el confort dins de la masia. Posteriorment s’estudia implantar 

energies renovables per convertir la masia en el màxim autònoma possible. 

Tot i així les normatives sempre es van actualitzant i els requisits es van incrementant. 

Aquest projecte pretén implantar energies renovables complint els requisits mínims indicats 

a l’última actualització del  CTE DB HE del setembre del 2013. 

Per últim es fa una comparativa de emissions de CO2 i de demanda energètica entre l’estat 

actual i la proposta de millora, a on queda reflectit l’estalvi energètic.  
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1   EMPLAÇAMENT I ANTECEDENTS 

 
La Casa de Colònies està situada dins el terme municipi d’Olivella dins del Parc Natural del 
Garraf a una alçada de 330m sobre el nivell del mar. 
Can Grau és una antiga masia, del segle XV, amb més de mil metres quadrats edificats 
d’antiga destinació vitivinícola. 
La finca, inclosa la masia, va ser adquirida per la Diputació de Barcelona l’any 1986 i al 1988 
va ser rehabilitada com Escola de Natura. 
Actualment es realitzen programes pedagògics per a centres d’ensenyament i vacances per 
a esplais, entitats diverses i grups familiars o d’amics. 
 

 
Foto 1.1. Vista aèria de la Casa de Colònies de Can Grau. 
 

2   OBJECTIU 

 
L’objectiu d’aquest Treball final de Grau és valorar la demanda energètica de la Casa de 
Colònies, tenint en compte les instal·lacions existents i valorar la possibilitat de fer una Casa 
de Colònies més sostenible, millorant la pell de l’edifici i introduint noves energies 
renovables per minimitzar el consum i l’emissió de CO2. 
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3   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
Can Grau consta de l’edifici principal i uns annexos on estan situats els locals 
d’instal·lacions. 
L’edifici té una planta aproximadament rectangular. Destaquen tres àrees principals 
d’activitat: 

- Dormitoris i banys 
- Sales d’activitats i tallers 
- Restauració 

 
La superfície constructiva de l’edifici principal és d’uns 397,03 m2 per planta. 
 
La superfície útil a cada planta és de: 
 
Planta baixa: 
Magatzem 1    50,29 m2 
Magatzem 2    35,01 m2 
Habitació minusvàlid   15,39 m2 
Bany minusvàlid     6,01 m2 
Rebedor    33,48 m2 
Caixa escala    13,96 m2 
Distribuïdor      9,81 m2 
Cuina     30,05 m2 
Rebost     14,98 m2 
Lavabos      9,59 m2 
WC       8,39 m2 
Menjador    60,94 m2 
Total              287,90 m2 
 
 
Planta Primera: 
Escala     11,35 m2 
Distribuïdor    35,34 m2 
Passadís        8,31 m2 
Lavabos    14,11 m2 
WC     32,35 m2 
Dormitori 1    40,25 m2 
Dormitori 2    19,27 m2 
Dormitori 3    64,43 m2 
Aula     90,23 m2 
Total              315,64 m2 
 
La casa es composa de dues plantes. La planta baixa disposa d’alçades variables 
compensades amb esglaons i rampes. Arribem a alçades de 3,10, 2,90 i 2,70 m. 
A la planta pis tenim una alçada aproximada de 2,86 m a la part més baixa i de 4,40 al 
carener. 
En planta es pot observar la masia original definida amb uns gruixos de parets més 
importants que la resta de tancaments. 
La coberta a dues aigües té el carener longitudinal, paral·lel al costat més llarg de l’edifici. 
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Foto 3.1. Vista Sud est de la masia de Can Grau 
 

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
Es distingeix la masia original de la part més nova perquè està composada per parets de 
càrrega de pedra amb una amplada d’uns 60 cm., arrebossat i pintat. A excepció de la cuina 
i dels banys, que estan enrajolats en tota la seva alçada. Els pilars poden ser de formigó o 
pedra. 
 
A l’ampliació de la masia, la façana Sud-oest s’ha realitzat amb totxana de 15cm, cambra 
d’aire de 5 cm, aïllament de 5 cm i envà de 5 cm. A més a més, a costat oest de la masia 
s’ha afegit una façana de totxo amb arcs de mitja vola que projecta ombra sobre la façana 
oest de la masia. 

 
Foto 4.1. Façana Oest 
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Els forjats es composen de biguetes de formigó vistos amb revoltó de formigó vist. 

 
Foto 4.2. Vista inferior del forjat. 
 
 
El paviment ceràmic de gres rústic sobre base de formigó. 
 

 
Foto 4.3. Paviment ceràmic. 
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La coberta la conforma els perfils metàl·lics IPN que sustenten les plaques de formigó 
alleugerit, una doble capa de rajola ceràmica, capa de morter i la teula àrab. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.4. Detall constructiu coberta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.5. Distribuïdor planta primera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.6. Aula planta primera. 
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La fusteria de la masia a la zona antiga és de fusta de pi amb vidre simple de 6mm. 
S’han restaurat les finestres a planta baixa a façana Sud, de la zona de magatzem i entrada 
col·locant un doble vidre climalit 4+12+6. 
A façana Oest, tenim dues portes corredisses de grans dimensions fetes amb fusteria 
d’alumini amb trencament de pont tèrmic i finestres de climalit 4+12+6. 
 

 
Foto 4.7.  Fusteria antiga 
 

 
Foto 4.8: Façana oest de l’aula amb dues portes corredisses. 
 
 
 

5. INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 
 
L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una millora sostenible de la casa de colònies de Can 
Grau, aïllant-la adequadament per minimitzar posteriorment la demanda energètica 
d’aquesta. 
A continuació s’exposa les instal·lacions existents actuals i els registres de consum que 
disposem. 
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5.1 ELECTRICITAT 

 
La instal·lació elèctrica compleix amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Font de subministrament: FECSA 
Potència generada o contractada: 15Kw/h 
Situació quadre general: vestíbul planta baixa. 
 
 
Consum Electricitat 
(KW/h) 2008 2009 2010 2011 2012
Gener           
Febrer 3163 4580 2863 3555 3610
Març           
Abril 3900 4391 3370 3834 4517
Maig           
Juny 4681 4937 3419 5827 4457
Juliol           
Agost 4874 4860 3660 2829 4369
Setembre           
Octubre 3476 3392 2756 2860 3217
Novembre           
Desembre 3564 4006 3039 4540 4139
TOTAL 23658 26166 19107 23445 24309
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Quadre 5.1.1. Consum elèctric 
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Cost electricitat 2008 2009 2010 2011 2012
Gener           
Febrer 478 798 689 756 698
Març           
Abril 586 788 811 815 874
Maig           
Juny 692 883 822 1238 862
Juliol           
Agost 793 869 880 814 845
Setembre           
Octubre 599 636 663 820 622
Novembre           
Desembre 620 765 731 965 801
TOTAL 3768 4739 4596 5408 4702
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Quadre 5.1.2. Cost elèctric 
 
 
Es gasta una mitja de 24.000 kW/h d’electricitat l’any. El cost d’energia ronda els 
4600€/l’any. 
 
El consum d’electricitat és prou estable durant tot l’any, sense afectar gaire el número de 
visitants. A l’octubre el consum es redueix perquè a l’agost la casa de colònies es tanca. 
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5.2 GASOIL 

 
A l’annex nord i contigu a la masia està situada la caldera. Aquest annex conforma una 
sector d’incendis d’una RF 60 amb caldera d’alimentació de la calefacció, amb un circuit 
tancat d’aigua calenta, i dipòsit  acumulador/escalfador per aigua calenta sanitària. La 
caldera funciona amb gasoil, amb una pressió de treball de 5 bar i una temperatura de 
treball de 70ºC. 
 
 
 
Consum Gasoil (l) 2008 2009 2010 2011 
Gener 900 1200     
Febrer 900 600 660 900 
Març 1352 1500 673 1800 
Abril 600 2100 1232   
Maig 1500 600 705   
Juny 300 900 1078   
Juliol 600 180 438   
Agost 600 120 438   
Setembre 900 120 219   
Octubre 900 180     
Novembre 1086 300     
Desembre 300 226 477   
TOTAL 9938 8026 5920 2700 
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Quadre 5.2.1. Consum gasoil 
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Cost Gasoil (€) 2008 2009 2010 2011 
Gener 168 780     
Febrer 701 763 611 702 
Març 975 602 623 1404 
Abril 501 760 1141   
Maig 940 296 653   
Juny 290 443 998   
Juliol 580 89 406   
Agost 580 59 406   
Setembre 869 59 203   
Octubre 869 89     
Novembre 1373 148     
Desembre 194 39 441   
TOTAL 8040 4127 5482 2106 
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Quadre 5.2.2. Cost gasoil 
 
 
Es gasta una mitja d’uns 8000 l/any de gasoil. El dipòsit és de 6000l i es van fent comandes 
de 3000l cada 4 mesos aproximadament. 
El cost d’energia de gasoil és d’uns 6000€ l’any. 
Es consumeix més gasoil al hivern i a la primavera, per l’ús de la calefacció. A l’estiu també 
es consumeix gasoil per escalfar l’aigua calenta sanitària. 
 
A l’apartat 7.2.3. s’estudiarà la proposta de substituir la caldera de gasoil per una de caldera 
de biomassa, que reduirà el cost considerablement i produirà menys CO2. 
Un litre de gasoil equival a dos kg de pèl·lets, és a dir es necessiten al voltant de 16 t de 
pèl·lets l’any. Amb un cost de 150-160 €/t això significa aprox. 2.500 € per any, que és la 
meitat del cost actual. 
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5.3 AIGUA 

 
En la sala de la caldera es troba una trampeta al terra com accés al dipòsit d’acumulació 
d’aigua de pluja d’uns 20 m3. 
A més del dipòsit de la caldera, existeix un dipòsit d’uns 1000 litres, que pertany a la 
instal·lació de placa solar per aigua calenta sanitària. 
L’aigua prové del Pou les Piques a una profunditat de 20m, amb un volum màxim de 1.900 
m3/any, un cabal mitjà equivalent de 0,06 l/s i un cabal màxim instantani de 0,6 l/s. 
 
El cabal mitjà diari és d’uns 5 m3/dia 
No val la pena escalfar l’aigua de calefacció amb energia solar tèrmica, perquè 
necessitaríem una superfície molt important a la coberta per col·locar-les. 
 
 
 

5.4 GAS 

 
Instal·lació de gas natural subministrada amb bombones per ús d’una cuina semiindustrial 
equipada amb cuina/forn i campana extractora i en moments de necessitat per la calefacció. 
El consum que fan de gas propà és d’una bombona de 11 kg. per mes. 
El cost seria a 15,40€/bombona, un total d’uns 185€/l’any. 
 
 
 
5.5. VENTILACIÓ 
 
La ventilació a tota la masia és natural, mitjançant l’obertura de la fusteria existent. 
 
El CTE DB HS3 és d’àmbit d’aplicació d’edificis de vivendes, magatzems de residus, 
trasters, aparcaments i garatges. Per locals de qualssevol altre tipus es considera que es 
compleixen les exigències bàsiques si s’observen les condicions establertes al RITE. 
 
Taula de caudals mínims segons el RITE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 1 dm3/s = 3,6 m3/h 
 
IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d’hotels i similars, 
residències d’avis i d’estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules 
d’ensenyança i assimilables i piscines. 
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A continuació part de la Taula 2.1. de densitat d’ocupació segons el CTE-DB-SI 

 

 
Taula 5.5.1. Càlcul de ventilació 
 

VENTILACIÓ SEGONS RITE  

SUPERFICIES PB CTE-DB-SI 
dm3/s per 
persona Conducte  

LOCAL M2 M2/PERSONA 
Nº 
PERSONES

IDA 
2 

IDA 
3 

m3/h 
per 

persona M3/H Quadrat Circular
Magatzem 1 50,29 40 2 12,5   45 90 120x120 125
Magatzem 2 35,01 40 1 12,5   45 45 120x120 125
Habitació 
minus 15,39   4 12,5   45 180 170x100 160
Bany minus 6,01                 
Rebedor 33,48 2 17 12,5   45 765 260x200 250
Caixa Escala 13,96                 
Rebost 14,98                 
Cuina 30,05                 
Distribuidor 
PB0 9,81 2 5 12,5   45 225 200x100 160
Lavabos 9,59                 
WC 8,39                 
Menjador 60,94 10 persones 10   8 28,8 288 260x100 200
TOTAL 287,9      1593 300x300 400
          
          

VENTILACIÓ SEGONS RITE  

SUPERFICIES PP CTE-DB-SI 
dm3/s per 
persona Conducte  

LOCAL M2 M2/PERSONA 
Nº 
PERSONES

IDA 
2 

IDA 
3 

m3/h per 
persona M3/H Quadrat Circular

Sala Estar 90,23 0,5 181 12,5   45 2262,5 400x300 400
Dormitori 1 40,25   16 12,5   45 200 190x100 160
Banys 32,35     12,5   45       
Escala 11,35     12,5   45       
Distribuidor 
P1 35,34 2 18 12,5   45 225 200x100 160
Lavabos 14,11     12,5   45       
Passadis 8,31 2 5 12,5   45       
Dormitori 2 19,27   8 12,5   45 100 120x120 125
Dormitori 3 64,43   24 12,5   45 300 170x150 200
TOTAL 315,64      3087,5 420x300 400
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Càrregues tèrmiques per ventilació: 
Tenim un total de 1593 + 3087,5 m3/h = 4680,5 m3/h corresponent a un conducte de 
440x430 mm ó un diàmetre de 500 mm. 
A partir d’una càrrega tèrmica de 1.800 m3/h, necessitem un recuperador d’energia, que 
situarem a una sala annexa on estava la caldera de gasoil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Plànol 5.5.2. Plànol ventilació planta baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Plànol 5.5.3. Plànol ventilació Planta primera 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   22  
 

 
5.6 . COL·LECTORS SOLARS TÈRMICS 
 
Actualment disposem de 5 col·lectors tèrmics de 2m2 per ús d’aigua calenta sanitària. 
És una millora sostenible que en el cas de la nostra casa de colònies, no suposa un 
requeriment per part del CTE, doncs no s’ha fet cap reforma integral, ni la demanda de ACS 
és superior a 5.000 l/dia, però és una manera de reduir el consum de la caldera de gasoil 
que escalfa l’ACS. 
 
 
L’energia solar tèrmica 
 
L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament directe, en forma d’escalfament o energia 
calorífica, de la radiació solar incident. Una instal·lació solar tèrmica està formada 
bàsicament per un camp de col·lectors solars, un conjunt de canonades aïllades 
tèrmicament i un dispositiu acumulador d’aigua.  
Les aplicacions de l'energia solar tèrmica són diverses: 
Una de les més rendibles i comunes és la producció d'aigua calenta sanitària 
(ACS). Normalment les instal·lacions no es dimensionen per a resoldre el 100% de les 
necessitats d’aigua calenta , ja que la superfície exigida per a cobrir aquestes necessitats al 
hivern, quan menys radiació hi ha, donaria lloc a la construcció de grans centrals difícilment 
amortitzables. El més comú, per tant, és combinar la instal·lació solar amb un sistema de 
escalfament convencional (de gas, elèctric, etc) de forma que el dispositiu solar resol un part 
del consum d’energia (fracció solar) i la resta utilitza el sistema convencional. 
Una altra de les aplicacions habituals és la calefacció d’un local o habitatge, que es pot fer 
mitjançant la introducció d’aire calent al seu interior o bé mitjançant elements calefactors 
dins dels quals circula aigua. 
Normalment els captadors utilitzats són els de tub de buit o els CPC (Compound Parabolic 
Concentrator), on uns reflectors cilindro parabòlics concentren la radiació solar 
sobre l’absorbidor. 
 
 
Els components d’una instal·lació solar tèrmica són bàsicament : 
- Un sistema de captació de la radiació que prové del sol: el captador solar. El captador 
solar més utilitzat és el captador pla de coberta vidrada. Com a norma general els captadors 
han d’instal·lar-se orientats al sud per captar al màxim la radicació solar (amb una variació 
acceptable de més menys 10º). La seva inclinació respecte al pla horitzontal ha de ser igual 
a la latitud de l’emplaçament, 41º (amb una variació acceptable de més menys 10º), que és 
la inclinació que més radiació capta al llarg de l’any (perpendicular als raigs solars quan 
aquests tenen la màxima intensitat). Tanmateix és important acomodar la corba de captació 
d’energia a la corba de consum, es a dir, s’haurà d’inclinar el captador de forma que estigui 
perpendicular als raigs solars en l’època de més consum. 
 
- Un sistema d’emmagatzematge de l’energia tèrmica obtinguda, el dipòsit 
acumulador. Serveix per acumular l’energia en els moments del dia en que es genera (quan 
hi ha sol) i utilitzar-la quan es produeix la demanda. En instal·lacions petites és possible 
incorporar l’acumulador a la part superior del captador, són els equips anomenats 
termosifons, que aprofiten la circulació de l’aigua per diferència de temperatures (convecció). 
 
- Un sistema de distribució de la calor i de consum. Consta de sistemes de control i gestió 
de les instal·lacions, canonades, conduccions, bombes per fer circular l’aigua, purgadors 
d’aire i vàlvules diverses. 
 
- Un sistema de suport. Per suplir possibles períodes sense sol, les instal·lacions solars 
tèrmiques incorporen un sistema convencional d’escalfament d’aigua, que només es fa 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   23  
 

servir quan l’energia generada per la instal·lació solar no és suficient per cobrir la demanda 
d’aigua. 
 
A l’apartat 7.2.1. s’estudia si és suficient l’aportació d’ACS dels col·lectors tèrmics existents. 
 
 
6. DEMANDA ENERGÈTICA ACTUAL 
 
La Casa de Colònies de Can Grau pertany a la població d’Olivella, situada a la comarca del 
Garraf.  
D’acord a la taula B.1. del DB HE-1 del CTE de setembre del 2013, la zona climàtica de 
Barcelona correspon a la C2. Però l’altitud de Can Grau és de 331m, per tant, Can Grau 
correspondria a una zona climàtica D2. 

 
 
Els paràmetres característics de la pell de l’edifici de referència, té els següents valors 
límits segons la Zona climàtica D2: 
 
Trans. lím. murs façana i tancaments amb el terreny – Umlim: 0,66  W/m2k 
Transmitància límit de terres          USlim: 0,49 W/m2K 
Transmitància límit de cobertes         UClim: 0,38 W/m2K 
Factor solar modificat límit de lluernaris        FLlim: 0,31 
 
Segons el sistema constructiu de la masia, podem calcular la transmitància de cada element 
constructiu i comprovar si compleix amb la transmitàncies tèrmica màxima designada per 
una zona climàtica D2 designades pel CTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   24  
 

 
Segons el CTE DB HE, les solucions constructives dissenyades per reduir la demanda 
energètica, tals com hivernacles adossats, murs parietodinàmics, murs trombe, etc., les 
prestacions o comportaments dels quals no es descriuen adequadament mitjançant 
transmitància tèrmica, poden superar els límits establerts a la taula 2.3. Transmitància 
tèrmica màxima i permeabilitat a l’aire dels elements de la pell tèrmica de l’edifici. 
 
 
 
Can Grau és una masia antiga on predomina un tancament de gran espessor, amb les 
façanes orientades dins de l’angle comprés als punts cardinals. 
 

 
 
 
Façana Nord – Paret de maçoneria d’uns 55 cm, arrebossada per tots dos costats amb 
morter de 2 cm. 
Façana Est – Paret de maçoneria d’uns 55 cm, arrebossada per tots dos costats amb 
morter de 2 cm. 
 
Façana Sud- Paret de maçoneria d’uns 55 cm, arrebossada per tots dos costats amb morter 
de 2 cm. 
 
La façana Oest inicial, queda actualment a l’interior de la Casa de Colònies. Aquesta es va 
ampliar per l’Oest, fent servir sistemes constructius més moderns:Una paret de 30 cm 
composada per paret de 15 cm, aïllament de 5 cm., cambra d’aire de 5 cm. I envà de 5 cm. 
 
 
Les finestres són de fusteria de fusta de pi amb un vidre senzill de 6 mm. Excepte a 
l’ampliació que es va fer a la façana Oest, que es va col·locar fusteria d’alumini amb 
trencament de pont tèrmic i vidre climalit 4+12+6 i, un parell de finestres i porta principal de 
la Façana Sud. 
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Segons el sistema constructiu actual de la masia, la següent taula compara la  
transmitància de la pell de l’edifici amb la transmitància límit del CTE: 

Taula 6.1. Requisits mínims de la pell de l’edifici 

  MATERIAL GRUIX 
CONDUCT
IVITAT 

RESISTÈNCI
A TÈRMICA 

TRANSM
ITÀNCIA 

TRANSMIT
ÀNCIA 
LÍMIT   

    e λ= (W/mk) 
R=e/λ 

(m2K/W) 
U=1/R 

(W/m2K)     

Rse     0,04       

Teules 0,02 1 0,02       

Morter 0,05 1,3 0,04       

Doble rajola 0,03 1 0,03       
Placa formigó 
alleugerit 0,05 0,19 0,26       

COBERT
A 

Rsi     0,10       

      Σ 0,49 2,03 0,38
NO 
COMPLEIX

        

Rse     0,04       

Morter 0,03 1,3 0,02       

Pedra caliça 0,54 1,4 0,39       

Morter 0,03 1,3 0,02       

FAÇANA 
NORD i 

EST 

Rsi     0,13       

      Σ 0,60 1,66 0,66
NO 
COMPLEIX

        

Rse     0,04       

Morter 0,03 1,3 0,02       

Totxana 0,15 0,32 0,47       

Càmara d'aire 
sense vent 0,05 0,27 0,19       

Aïllament 0,05 0,03 1,67       

Envanet 0,05 0,32 0,16       

Morter 0,015 1,3 0,01       

FAÇANA 
OEST 

Rsi     0,13       

      Σ 2,51 0,40 0,66 COMPLEIX

        

Rse     0,04       

Morter 0,03 1,3 0,02       

Pedra caliça 0,54 1,4 0,39       

Morter 0,03 1,3 0,02       

FAÇANA 
SUD 

Rsi     0,13       

  
    Σ 0,60 1,66 0,66

NO 
COMPLEIX
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Terra: 
 
El terra de Can Grau està composat per una capa de grava, una solera de formigó armat, 
capa de morter i peça ceràmica. 
Ens trobaríem en el CAS 1 del CTE DB HE1, solera o lloses recolzades sobre el nivell del 
terreny o com a màxim 0,50 m, per sota d’aquest. 
La transmitància tèrmica Us(W/m2K) s’obté de la taula E.3 en funció de l’ample D de la 
banda d’aïllant perimètric, de la resistència tèrmica de l’aïllant Ra i la longitud característica 
B’ de la solera o llosa. 
 
B’=    A    = 333,16   = 8,7 
      ½ P      ½ *76,44 
 
Sent 
P la longitud del perímetre de la solera (m) 
A l’àrea de la solera (m2) 
 
Per a soleres o lloses sense aïllament tèrmic, la transmitància tèrmica Us es prendrà de la 
columna Ra = 0 m2K/W en funció de la seva longitud característica B’ 
 

 
La transmitància del terra de Can Grau és de 0,60 W/m2K, igual a la transmitància límit 
corresponent a terres en contacte amb el terreny, 0,60 W/m2K 
 
 
Particions interiors: 
Són aquells elements constructius horitzontals o verticals que separen l’interior de l’edifici en 
diferents recintes. 
En el nostre cas contem amb envans interiors i forjats. No serà necessari el càlcul de 
transmitància tèrmica, ja que es troba dins de la zona d’habitabilitat de la casa. 
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Mur de contenció: 
 
 
La transmitància tèrmica UT(W/m2K) dels murs en contacte amb el terreny s’obté de la taula 
E.5. en funció de la seva profunditat z, i de la resistència tèrmica del mur Rm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
MATE
RIAL GRUIX 

CONDUC
TIVITAT 

RESISTÈNCIA 
TÈRMICA 

Hmur=
3,10 m 

TRANSMITÀN
CIA LÍMIT   

Pedra 
caliça 1 1,4 0,71       Mur de 

contenció Morter 0,03 1,3 0,02       

   Σ 0,74 0,56 0,66 COMPLEIX 
Taula 6.2. Requisits mínims terra 
 
 
 
Tenint una resistència tèrmica de 0,74 m2K/W i un mur de 3,10 m. d’alçada, podem fer una 
interpolació lineal a la taula E.5., obtenint una UT de 0,56 W/m2K, inferior a la transmitància 
límit de 0,66 W/m2K 
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Amb el programa Lider i amb el CeX podem estudiar la pell de l’edifici i, segons els resultats, 
obtinguts proposar unes millores en quant a l’aïllament, per posteriorment millorar les 
instal·lacions actuals. No tindria sentit millorar les instal·lacions, quan tenim unes pèrdues 
importants d’energia a través de la pell de l’edifici. 
A la casa de Colònies de Can Grau la demanda actual de calefacció resulta ser de 
124,8% respecte el 100% de demanda de l’edifici de referència. Can Grau no compleix amb 
els requisits mínims del DB HE1 del CTE. Veure Annex 2. 
Amb el programa CeX obtenim una qualificació energètica “G” de la masia de Can Grau 
actual, amb unes emissions de 139,97 KgCO2/m

2.any. Veure Annex 4. 
 

Foto 6.3. Vista Sud-oest 

Foto 6.4. Vista Sud-est 
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Foto 6.5. Vista Nord-est 
 
 

Foto 6.6. Vista Nord-oest 
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7. ACTUACIONS PROPOSADES A CAN GRAU 
 
Introducció 
 
Històricament, les masies sempre s’han caracteritzat per la seva autosuficiència i 
sostenibilitat al medi rural. Actualment, amb tots els serveis bàsics a l’abast de totes les 
poblacions les masies han quedat una mica endarrere, amb la dificultat de fer arribar les 
instal·lacions o noves tecnologies. 
A la masia de Can Grau, habilitada actualment com a casa de colònies, consta amb xarxa 
elèctrica, aigua potable, xarxa de sanejament amb tractament d’aigua residual i abocament a 
llacunatge, calefacció amb caldera de gasoil, col·lectors solars tèrmics per aigua calenta 
sanitària,... 
 
Està en unes condicions òptimes i el que aquí es pretén es fer un estalvi energètic: 
- Inicialment tractant la pell de l’edifici per evitar pèrdues energètiques i fent una proposta, 
tenint en compte l’orientació de les façanes, per millorar l’eficiència energètica i disminuir la 
dependència de subministrament extern d’energia. Aïllar bé l’edifici és una mesura d’estalvi 
energètic. 
S’ha d’estudiar les necessitats que té la masia i aplicar-les en un conjunt. No té sentit 
calcular una demanda tèrmica i que la masia no s’hagi aïllat prèviament. Encara que 
l’energia renovable sigui molt eficient, no podrà ser efectiva si l’edifici té excessives pèrdues 
de calor.  Si aïllem posteriorment, ens trobarem que la caldera de pèl·lets, per exemple, s’ha 
sobredimensionat. En canvi, una edificació ben aïllada necessitarà menys aportació 
d’energia, funcionarà durant menys dies, menys hores i a menys intensitat. 
 
- Posteriorment es proposarà mesures de millora a les instal·lacions o canvi de combustible, 
per reduir el impacte ambiental i econòmic. 
 
 
7.1 TRACTAMENT PELL DE L’EDIFICI 
 
Aïllament tèrmic 
 
La quantitat de calor que necessitarà la masia dependrà en bona part que aquesta estigui 
ben aïllada, evitant el flux d’aire entre dos espais amb temperatures diferents. Per 
aconseguir-ho, s’ha d’utilitzar material amb alta resistivitat tèrmica, o el que és el mateix, 
poca transmitància tèrmica. 
 
La major pèrdua  o guany de calor d’un edifici és per la coberta i més en edificis antics. 
Les façanes també han d’estar ben aïllades. Les masies com Can Grau, solen estar 
construïdes amb parets de pedra que poden arribar fins a gruixos d’1m. Aquestes parets 
tenen molta inèrcia tèrmica, però no actuen com a  bon aïllant. Una façana de molta inèrcia 
tèrmica ens assegura que l’edifici no es refredarà o s’escalfarà ràpidament, perquè la pedra 
té capacitat d’emmagatzemar la calor. Però també provoca que es trigui molt a arribar a la 
temperatura de confort. 
La inèrcia tèrmica, per tant, es pot complementar amb un aïllament i ajuda a estalviar 
energia si l’edifici s’escalfa de forma continuada. 
Per l’activitat de la nostra masia, com a casa de colònies, que té un ús esporàdic, ens 
interessarà que aquestes parets puguin transmetre l’escalfor cap a l’interior a últimes hores. 
A més de la coberta i les façanes, n’haurem d’aïllar les finestres, susceptibles de crear 
ponts tèrmics, doncs són punts concrets menys aïllats que la resta de la façana. Aquests 
ponts tèrmics poden crear condensacions en zones d’humitat quan hi hagi fred a l’exterior, 
per tant, s’haurà d’aïllar adequadament perquè no ens baixi la temperatura de l’estança i 
posar fusteria amb trencament d’aïllant tèrmic. 
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Foto 7.1.1. Finestra amb condensació situada als banys de façana nord. 
 
 
 
 
Obertures: 
 
Les finestres representen un pont tèrmic on hi ha un flux de calor molt important. Depenent 
de l’orientació i mida obtindrem més o menys pèrdues d’energia. 
Per reduir aquestes pèrdues, les finestres haurien de ser de doble vidre, que tanquin 
correctament i amb una fusteria de baixa conductivitat tèrmica o amb ruptura de pont tèrmic. 
La fusteria d’alumini o metall té una gran conductivitat tèrmica, i deixa passar molt el flux 
d’aire. Can Grau consta de fusteria de fusta en general, que té una bona resistència tèrmica, 
però que el pas del temps ha fet que la fusta perdi la qualitat inicial i permeti filtracions d’aire. 
 
La permeabilitat a l’aire de les fusteries, mesurades amb una sobrepressió de 100Pa  i a una 
zona climàtica D, com és la població d’Olivella, tindrà uns valors inferiors a 27 m3/h.m2. 
 
Per calcular la transmitància dels forats d’una façana, s’ha de calcular el conjunt de la marc i 
del vidre d’una finestra. 
 
 
UH = (1-FM)x UH,V + FM x UH,M 
 
On: 
UH: Transmitància tèrmica del forat 
FM: Fracció del marc sobre la superfície total de la finestra 
UH,V: Transmitància tèrmica del vidre 
UH,M: Transmitància tèrmica del marc 
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Amb aquesta taula obtenim la transmitància límit dels forats, segons el percentatge de 
superfície de les finestres respecte la façana. 
 

  Transmitància límit de forats 

  UHlim W/m2K 

% forats N O S E 

 de 0 a 10 3,5     3,5 

d'11 a 20     3,5   

de 21 a 30   2,9     

%Can Grau 9,24% 23,55% 14,02% 3,51% 

5,05 2,72 4,87 4,89 
UH Can Grau inicial 

pi + vidre 6 alum+4+12+6 pi + vidre 6 pi + vidre 6 

     

1,78 2,72 2,62 2,65 

4+12+4 baix emissiu 4+12+4 4+12+4 4+12+4 

FM=17,46% FM=9,67% FM=22,5% FM=18,26% 

UH,V =1,74 UH,V =2,8 UH,V =2,8 UH,V =2,8 

UH Can Grau proposta 
(W/m2K) 

UH,M=2 UH,M =4 UH,M =2 UH,M =2 
Taula 7.1.2. Transmitància límit de forats 
 
 
Els vidres proposats respectaran el CTE DB SU2 en el punt 1.3. Impacte amb elements 
fràgils que diu: 
“Les superfícies vidrades situades a les àrees amb risc d’impacte indicades al punt 2 
següent compliran les condicions que els hi sigui aplicables entre les següents, excepte 
quan disposin d’una barrera de protecció conforme l’apartat 3.2. SU1: 
Si la diferència de cota a ambdós costats de la superfície vidrada està compresa entre 
0,55m. i 12 m. aquesta resistirà sense trencar un impacte de nivell 2 segons el procediment 
descrit a la norma norma UNE EN 12600:2003.” 
 
 
En el nostre cas, tenim l’alçada corresponent per posar vidres amb un nivell d’impacte 2, 
però Can Grau disposa de barreres de protecció reglamentàries, pel que no caldria. 
 
 
La masia de Can Grau té una distribució adequada en quant a la mida de les finestres, 
predominant les finestres grans a la façana Sud i petites a la façana Nord. 
Segons el quadre anterior, i el percentatge de superfície de les finestres, respecte la 
superfície de la façana, les finestres de la masia haurien de complir la següent 
transmitància: 
 

- Façana Sud:     UHlim: 3,5 W/m2K 
- Façana Nord:     UHlim: 3,5 W/m2K 
- Façana Oest:    UHlim: 2,9 W/m2K 
- Façana Est:     UHlim: 3,5 W/m2K 

 
 
Com menor és el valor U del perfil i el vidre, més gran és la capacitat d’aïllament que 
té la finestra. 
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Si comparem els nivells d’aïllament de diferents tipus de perfils: 
 

Valor U 
Tipus de perfils 
segons material (W/m2K) 
Fusteria d'alumini 
normal sense RPT 

5 

Fusteria normal amb 
RPT 

4 

Fusteria d'alumini amb 
RPT de qualitat 

3,2 

Fusteria de qualitat 2 

Fusteria de PVC 
corrent 

1,8 

Taula 7.1.3. Comparació de transmitàncies entre diferents perfils de finestres. 
 
 
Es calcula la UH sobre una finestra representativa de la façana, que és aquella que té un 
percentatge de FM menor respecte les altres finestres de la façana, és a dir, que té més 
percentatge de vidre que les altres finestres. 
 
Façana Nord: 
 
Estat actual: Tenim un 9,24% de forats a façana nord. Amb una fusteria de pi i vidre simple 
de 6mm, que ens aporta una transmitància de 5,05 W/m2K > a 3,5 W/m2K, transmitància 
límit. 
 
Fusteria proposta: 

- Perfil de fusta de pi de densitat 500Kg/m3 i 60 mm d’espessor. 
- Substituirem els vidres de 6mm per uns vidres dobles de baixa emissivitat i cambra 

d’aire 4+12+4. Els vidres de baixa emissivitat es recomana a façanes nòrdiques o 
fredes perquè ajuden a mantenir la temperatura interior de l’edifici, evitant que la 
radiació que ha entrat dins de l’edifici torni a sortir. Amb aquesta proposta obtenim 
una transmitància de 1,78 W/m2K < 3,5W/m2K transmitància límit; complim. 

 
 
Façana Oest: 
 
Estat actual – Tenim 23,55% de forats a la façana oest. Aquesta façana es va executar 
posterior a l’execució de la masia. No està construïda amb maçoneria com la resta de la 
masia, sinó que consta d’un tancament de 30cm d’ample, amb totxana de 15cm, aïllament 
de 5 cm, cambra d’aire de 5cm, i envà de 5cm. La fusteria és nova, d’alumini amb doble 
vidre 4+12+4, que ens proporciona una UH de 2,72 W/m2K< 2,9 W/m2K de transmitància 
límit; complim. 
 
 
Façana Est i façana Sud: 
 
Estat actual – Tenim un 3,51% i un 14,02% de forats respectivament. Amb una fusteria de pi 
i vidre simple de 6mm, que ens aporta una transmitància de 4,89 i 4,87 W/m2K, 
respectivament i superior a 3,5 W/m2K, transmitància límit. 
 
 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   34  
 

Fusteria proposta: 
- Perfil de fusta de pi de densitat 500Kg/m3 i 60 mm d’espessor. Amb porticons 

interiors. 
- Substituirem els vidres de 6mm per uns vidres dobles i cambra d’aire 4+12+4. Amb 

aquesta proposta obtenim una transmitància de 2,62 i 2,65 W/m2K < a 3,5 W/m2K 
transmitància límit; complim. 

 
A les masies, com a habitatge ja construït, és difícil aplicar mesures passives que suposin 
modificar la seva forma, volum, però s’ha de valorar l’estalvi d’energia que suposarà millorar 
el seu aïllament i estudiar les obertures, proteccions solars i altres mesures passives 
d’estalvi energètic 

- Al hivern s’ha d’afavorir els guanys energètics de la radiació solar a través 
d’obertures ben orientades, i limitar les pèrdues amb parets gruixudes amb gran 
inèrcia tèrmica i amb un bon aïllament. 

- A l’estiu s’ha de limitar els guanys a través de proteccions solars i facilitar les 
pèrdues a partir de la ventilació per reduir les necessitats energètiques de forma molt 
considerable. 

 
 
7.1.1 COBERTA 

 
La coberta té un sistema constructiu molt simple, composat per teules àrabs sobre doble 
rajola, una placa de formigó alleugerit, recolzat sobre bigues metàl·liques. 
Amb aquesta composició no complim amb la transmitància límit que ens indica el CTE. 
Veure taula 6.1. a l’apartat 6.  
 
 
Protecció intumescent 
La coberta de la masia de Can Grau és una coberta a dos aigües construïda amb bigues 
metàl·liques IPE 140 i a la sala d’estar amb bigues IPE 140 recolzades sobre IPE 220. Els 
perfils metàl·lics recolzen sobre tancaments de maçoneria, amb un entrebigat de plaques de 
formigó alleugerit, dues capes de rajola ceràmica i teula àrab. 
Segons el CTE-DB-SI, la resistència de l’estructura d’un edifici de pública concurrència, amb 
una sortida d’evacuació inferior a 15m, ha de ser de R90. 
 
Segons el factor de forma o massivitat de cada perfil i la conductivitat tèrmica del material de 
protecció al foc, obtindrem un gruix mínim de recobriment. 
Com a estructura metàl·lica tenim: 
- IPE 140, exposada per tres cares, amb una massivitat de 291 m-1 
- IPE 220, exposada per quatre costats, amb una massivitat de 254 m-1. 
 
Podem aconseguir un R90 amb pintura intumescent tipus Interchar-1120, per una 
temperatura de 500ºC amb els següents espessors: 
- IPE 140 – 2,795 mm. 
- IPE 220 – 2,42 mm. 
 
 
Aïllament tèrmic: La cel·lulosa 
 
La buata de cel·lulosa com a material sostenible. 

La cel·lulosa és un aïllant amb gran inèrcia tèrmica, propietat que afavoreix que les 
oscil·lacions de la temperatura al llarg del dia es minimitzin a l’interior de l’edifici. La 
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cel·lulosa aconsegueix una corba de temperatura molt equilibrada a les estacions de l’any 
més extremes, estiu i hivern. 

La cel·lulosa es composa de midó, component fonamental de l’esquelet dels vegetals. La 
cel·lulosa pura és blanca i de gran resistència mecànica. 

La cel·lulosa s’obté a partir de palla o fusta. Per separar la cel·lulosa de les fibres llenyoses 
es desintegren els troncs i els fragments es couen a una caldera amb bisulfit càlcic. La 
massa resultant es renta i es fa passar a unes piles desfibradores, a on es separen els 
components. Diluïda la massa amb aigua, es fa passar per un desmotador i un desarenador. 
Posteriorment, es tamisa, s’espesseix i s’asseca, amb el que adquireix la forma de cartró. Es 
insoluble a la majoria dels dissolvents ordinaris. 

La cel·lulosa que es fa servir a la construcció com a aïllament, s’obté del paper dels 
diaris que no es venen i del reciclatge dels mateixos. 

A l’estar basat en una matèria prima vegetal és biodegradable, compostable i innocu. No 
conté cap tipus de substàncies o additius nocius per la salut. 

L’aïllament de buata de cel·lulosa està composat per un 92% de paper de diaris reciclats 
preseleccionats, sals bòriques d’origen natural i altres additius. Per a la seva fabricació el 
paper de cel·lulosa es desfila i es barreja amb les sals bòriques i es fica en sacs. Necessita 
molt poca energia de fabricació 5 KWh/m3, cosa que es pot apreciar si comparem amb la 
llana de vidre o llana de roca que requereixen 180 KWh/m3. En quant a la seva relació amb 
el medi ambient, el material és reciclable a les fàbriques de cel·lulosa, pel que no es tenen 
per què crear residus que puguin afectar a l’aigua, a l’aire o a la terra. 
 
Aquest aïllament combina la protecció tèrmica, acústica, control de condensació i 
protecció al foc en una sola aplicació i amb un únic material. La sal de bòrax, el additiu 
principal, el converteix en un material antifúngic i imputrescible, ja que és repulsiu contra 
insectes i impedeix la formació de fongs. 
 
L’aplicació de cel·lulosa ens ajuda a millorar la sostenibilitat de la masia, genera un menor 
consum energètic i, per tant, un estalvi important a les factures. 

Foto 7.1.1.1. Buata de cel·lulosa 
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Principals característiques de l’aïllament de cel·lulosa: 

• Aïllament lliure de juntes; forma un bloc de massa homogènia evitant així el pont 
tèrmic. 

• Aplicació ràpida i segura a obra; no contamina i no emet cap tipus de gas o 
substància tòxica, eliminant així el factor de toxicitat a l’obra i a la seva vida útil. 

• Duració il·limitada; no  s’endureix, ni minva ni s’assenta amb el pas del temps. 
• Regulador d’humitat; alta capacitat d’absorbir, acumular i evaporar la humitat sense 

perdre qualitats aïllants. 
• Propietats ignífugues gràcies als seus additius; no s’inflama, no propaga flama ni 

es fon. 

 

Foto 7.1.1.2. Proba de foc sobre la buata 

 

Comparatiu amb altres aïllants en quant a l’amortiment tèrmic: 

 

 

Una propietat a destacar de la buata de cel·lulosa és l’amortiment tèrmic, que en el seu cas 
és de 8 a 12 hores. L’amortiment tèrmic d’un material és el temps que triga en transmetre la 
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temperatura d’un costat a l’altre del seu gruix i, depèn de la capacitat del mateix material per 
transmetre ràpidament una variació de temperatura, la seva difusió tèrmica. 

Aquesta difusió tèrmica és el quocient de la conductivitat tèrmica, per la capacitat tèrmica. 
Com menor sigui, més gran serà el temps que trigui la calor del dia en travessar el material. 
El més ideal es que sigui entre 10 i 14 hores, per a que reculli la calor del dia i l’alliberi 
durant la nit. La buata de cel·lulosa té un amortiment mitjà de 10 hores, generant un gran 
confort interior. 

 Taula 7.1.1.3. Propietats de la buata de cel·lulosa 

 

Distintes formes d’aplicació de la cel·lulosa, propietats i criteris per a la seva selecció: 

 

Projectat de cel·lulosa 

Foto 7.1.1.4 i foto 7.1.1.5. Projecció cel·lulosa 
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El procediment de projecció de cel·lulosa és més idoni per a obra nova, en tancaments 
interiors, entre muntants i sostre ocults o vistos. La projecció es realitza en via humida, a 
través d’una pistola especial, l’aigua activa les propietats adhesives de la fibra de la 
cel·lulosa. Per augmentar la consistència i l’estabilitat de la capa d’aïllament a suports de 
mala adherència, les fibres de cel·lulosa poden barrejar-se amb adhesiu. 

Té l’avantatge de ser un sistema d’aïllament que cobreix tots els espais, podent eliminar els 
ponts tèrmics i quedant lliure de juntes. 

 

Insuflat de cel·lulosa 

 

Foto 7.1.1.6. Insuflat de cel·lulosa 

 

El insuflat consisteix en omplir, mitjançant aire a pressió, les cambres existents a cobertes, 
envans i terres amb buata de cel·lulosa. El insuflat és recomanable tant per obra nova com 
per a rehabilitació. Només cal obrir unes perforacions al fals sostre, s’introduiran les 
mànegues de insuflat, que fa que el sistema sigui molt còmode per rehabilitacions per la 
seva senzillesa i neteja. Es realitza amb una màquina que insufla el producte es espais 
buits, formant un aïllament lliure de junta, que ens permet eliminar el possibles ponts 
tèrmics.  
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Panells de cel·lulosa 

Foto 7.1.1.7. Tall panell cel·lulosa    Foto 7.1.1.8. Col·locació panell cel·lulosa 

Taula 7.1.1.9. Taula propietats panell cel·lulosa 

 

Els panells de cel·lulosa s’aplica en sec i la seva elasticitat li permet adaptar-se perfectament 
als elements constructius adjacents. S’utilitza principalment per aïllament de cobertes amb 
envans conillers i amb envans secs. La manta o els panells es col·loquen de forma 
mecànica, fixant-se a pressió entre els muntants de l’estructura suport. La cel·lulosa 
premsada en plaques té propietats similars a la cel·lulosa insuflada. En aquest format de 
panells de cel·lulosa la marca principal és Homatherm a Alemanya, la qual té distribució a 
nivell mundial. 

Les dimensions del panell estàndard és de 1200x625 mm i amb uns espessors entre 30 i 
180 mm. Per a la seva adaptabilitat és senzill tallar i la majoria de talls poden ser utilitzats 
com a replè en altres llocs.  
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Biofib’ buata 

Foto 7.1.1.10. Foto Biofib’ buata 

Taula 7.1.1.11. Taula propietats Biofib’ buata 

Biofib’buata és un aïllant a base de fibres naturals de cànem i buata de cel·lulosa. La seva 
composició és de 30% de fibres de cànem, 55% de cel·lulosa, 15% de lligam de polièster. La 
complementarietat d’ambdues fibres proporcionen millors prestacions acústiques. Aquests 
panells semi rígids tenen uns espessors de 45, 60, 100 i 140 mm i dimensions de 1,25 x 0,6 
m. 

Un cop comparat els diferents tipus d’aplicació, optem pel insuflat de cel·lulosa de la casa 
Biocell. És una marca pròpia de “Biohaus Goierri, S.L.” i està fabricat sota estricte control de 
qualitat. 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.1.1.12. Segells i certificats de qualitat de la casa Biocell 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   41  
 

Taula 7.1.1.13. Propietats insuflat cel·lulosa 

 

Amortiment de d’ona tèrmica de la composició de la coberta amb cel·lulosa: 

 

Taula 7.1.1.14. Càlcul d’amortiment de la proposta de coberta. 

 

 

 

PROPIETATS INSUFLAT 
CEL·LULOSA DADES TÈCNIQUES EXPLICACIONS/DIN 

Densitat Variable de 25 fins 65 Kg/m3 

Depenent si és forjat, coberta o 
paret 

Conductivitat tèrmica λR 0,040 W/(mK) DIN 52612 

Capacitat calorífica 
Específica, c 1980 J/(Kg.K)   
Resistència als fongs No es poden desenvolupar DIN IEC 68 P.2 

Resistència a difusió vapor 
μ = 1 - 2   

Grau d'humitat Aprox. 7%   

Capacitat absorció humitat 
14% DIN 52620 

Resistència al foc M1 Difícil inflamable. Fum lleuger 

Matèria prima Paper de diari i 10% additius   

Envàs Sacs de PE de 12,5 Kg   
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Detall constructiu coberta (7.1.1.15): 

 

Taula 7.1.1.16. Requisits mínims de transmitància de la coberta 

 

  
MATERI
AL 

GRUI
X 

CONDUC
TIVITAT 

RESISTÈNC
IA TÈRMICA

TRANSMIT
ÀNCIA 

TRANSMIT
ÀNCIA 
LÍMIT   

    e 
λ= 

(W/mk) 
R=e/λ 

(m2K/W) 
U=1/R 

(W/m2K)     

Rse     0,04       

Teules 0,02 1 0,02       

Morter 0,05 1,3 0,04       
Doble 
rajola 0,03 1 0,03       
Placa 
formigó 
alleugerit 0,05 0,19 0,26       

COBERTA 

Rsi     0,10       

      Σ 0,49 2,03 0,38 
NO 
COMPLEIX 

Insuflat 
cel·lulosa 0,14 0,04 3,50       Solució 

coberta Placa 
fibra 
fusta 0,02  0,04 0,38       

      Σ 4,14 0,23 0,38 COMPLEIX 
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7.1.2 FAÇANA NORD I EST 

 

L’aïllament tèrmic dels paraments exteriors de l’edifici és imprescindible. Un edifici 
convenientment aïllat pot rebaixar les despeses de calefacció entorn el 30-40% respecte a 
un altre sense aïllament específic. A l’estiu, l’aïllament dels paraments evita l’entrada de la 
calor exterior. 
Aplicant un sistema d’aïllament tèrmic exterior (sistema SATE) a la façana, creem un 
embolcall estanc de l’edifici, que evitarà els ponts tèrmics i permetrà utilitzar la part pesant 
del parament com a element d’emmagatzematge tèrmic. 
 

Taula 7.1.2.1. Requisits mínims de transmitància de la façana Nord i Est. 
 
 
A la façana Nord i Est aplicarem un sistema SATE. Al hivern aquest sistema evita que la 
calor escapi cap a l’exterior i a l’estiu evita l’escalfament de les parets i de les estances 
interiors. Amb aquesta mesura reduirem molt el cost de calefacció. 
A l’estiu, augmenta tant la temperatura com la radiació solar, escalfant les superfícies de la 
façana fins molt per sobre de la temperatura ambient. Escollirem un color clar per l’acabat de 
la façana, per reduir aquest sobreescalfament, com a millor opció. 
Amb el sistema SATE evitarem la creació de florit, així com d’esquerdes que poden sorgir 
per les tensions superficials degudes a canvis de temperatures. Les gran variacions de 
temperatura durant el transcurs del dia i l’any generen tensions important a la superfície de 
la façana. El sistema SATE amb morter reforçat i capes d’acabat elàstiques poden absorbir 
aquestes tensions i prevenir la formació d’esquerdes. Impedint que aquestes es transmetin a 
la maçoneria i aquesta afecti a l’estructura. 
Tots els components SATE eviten la penetració d’humitat a la maçoneria i a la vegada, 
ofereixen permeabilitat al vapor d’aigua. 
 

  MATERIAL GRUIX 

CONDU
CTIVITA
T 

RESISTÈNC
IA TÈRMICA

TRANSMIT
ÀNCIA 

TRANSM
ITÀNCIA 

LÍMIT   

    e 
λ= 

(W/mk) 
R=e/λ 

(m2K/W) 
U=1/R 

(W/m2K)     

Rse     0,04       

Morter 0,03 1,3 0,02       
Pedra 
caliça 0,54 1,4 0,39       

Morter 0,03 1,3 0,02       

FAÇANA 
NORD i 

EST 

Rsi     0,13       

      Σ 0,60 1,66 0,66 
NO 
COMPLEIX 

Solució  Thermowall 0,0400 0,0420 0,9524       
faç. 
NORD I 
EST 

Arrebossat 
base 0,0050 0,8000 0,0063       

SATE 
EXTERI
OR 

Arrebossat 
Silicat 0,0030 0,7000 0,0043       

      Σ 1,56 0,64 0,66 COMPLEIX 
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Plaques i taulers de fibres de fusta 

Descripció i presentació: 

Amb les fibres que s’extrauen de la fusta s’obtenen dos productes específics com a 
aïllament tèrmic, les plaques i els taulers de fibra de fusta. 

La fibra de fusta és la matèria dura que constitueix la part sòlida dels arbres, sota la cortesa, 
formada pels elements lignificats del vegetal. Existeixen espècies típiques productores de 
duramen com són el roure, el pi i la noguera, i altres espècies que produeixen fusta tova, 
com són l’avet, l’auró, el bedoll i el faig entre d’altres. 

A tots els temps s’ha fet servir la fusta en construcció per les seves propietats mecàniques, 
la densitat i la seva facilitat de mecanització. 

La indústria de la fusta ha desenvolupat nous materials que, beneficiant-se de les 
característiques d’aquest material i aportant altres, permeten diferents aplicacions i 
propietats. 

Les plaques de fibres de fusta es fabriquen a partir de materials elaborats d’aquesta matèria 
prima natural. Es troben les plaques termo-acústiques de fibres de fusta, constituïdes per un 
65% de fibres de fusta llargues i per un 35% d’aglomerants naturals, ciment o magnesita. 

La mineralització de les fibres anul·la els processos de deteriorament biològic, converteix les 
fibres pràcticament inerts i augmenta la seva resistència al foc, sense per això alterar les 
propietats mecàniques de la fusta. 

Existeixen dos tipus de plaques: per construcció i per a revestiments o fals sostres. 

Els formants dels panells varien depenent de l’aplicació a que va destinada i al fabricant: Les 
de construcció es presentes en plaques de 2000x600, 2400x600 i 2000x500 mm i espessors 
de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75 i 100. 

Les de revestiment i fals sostre: 500x500, 600x600, 625x625, 1000x500, 1200x600 i 
espessors de 15, 25, 35 i 50. A part del color que li concedeix la magnesita o el ciment blanc 
a aquestes plaques, es pot seleccionar altres colors depenent de l’empresa distribuïdora, i 
també es pot pintat un cop instal·lades. És important fer servir pintures al silicat, a la cal o al 
temple, perquè la pintura plàstica reduiria les seves propietats aïllants. 

Els taulers de fibra de fusta empleats com a aïllament a la construcció, es fabriquen a 
partir de restes de fusta aglomerada amb aigua i posteriorment premsats. El fet d’estar 
fabricats amb restes de la indústria forestal, l’ús de l’aigua amb aglomerant i el fet de ser 
biodegradable el converteixen en un material amb un excel·lent cicle de vida (concepte 
“upcycling”) 

Posseeixen la inèrcia tèrmica més alta de tots els aïllants. 

Els panells es poden utilitzar en l’aïllament de parets, murs, terres i parets. De fet podem 
construir una vivenda realitzada amb estructura lleugera de fusta pràcticament amb aquests 
panells. 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   45  
 

Propietats: 

Els taulers de fibra de fusta proporciones un agradable clima interior: l’estructura porosa de 
les seves fibres, afavoreixen la difusió de vapor; els taulers “respiren”, eviten l’efecte de 
paret freda i regulen la humitat i, en contacte amb la humitat, no perden les seves facultats 
d’aïllament. Gràcies a la seva estructura de porus oberts poden absorbir les ones sonores. 
De la mateixa manera, també millora considerablement l’amortiment del soroll d’impacte. 
Els taulers de fibres de fusta es caracteritzen per la seva baixa conductivitat tèrmica, la seva 
altra inèrcia tèrmica i la seva difusió oberta al vapor. 
No emeten gasos tèrmics. És simplement fusta amb totes les virtuts de la naturalesa. 
Estan completament lliures de coles i altres producte nocius per a la salut. Es distingeixen 
d’altres aïllants naturals per la seva excel·lent protecció en front la calor estival i al fred 
hivernal. 
 
Producció: 

La producció de plaques de fibres de fusta procedents de restes de fusta estan 
aglomerades amb ciment o magnesita, posteriorment s’aglutinen entre sí a pressió formant 
una estructura estable, resistent, compacta i duradora. 
La producció de taulers de fibres de fusta està basada en la utilització de retalls de 
serradores per aconseguir un tipus de fibra de fusta que s’uneix entre sí per mitjà del seu 
propi contingut en lignina sense l’addició d’additius externs. 
 
Transformació: 

Les plaques de fibra de fusta es fabriquen en base a l’ús que vagi a tenir el producte, així es 
farà servir un mineral o un altre, tindrà un acabat superficial i disposarà una terminació als 
seus costats. 
Els taulers de fibra de fusta, després del triturat dels retalls, es fa el desfibrat. Se li afegeix 
aigua a les fibres i escalfant la barreja s’aconsegueix una pasta espessa i homogènia que 
s’aboca a sobre una cinta perforada, a on se li treu l’aigua sobrant. Posteriorment al premsat 
es procedeix a l’assecat dels panells i al seu tall a mida per l’empaquetat. 
 
Cicles de producció: 

La producció de fibres de fusta per plaques procedents de restes de fusta, que estan 
aglomerades amb ciment o magnesita, posteriorment s’aglutinen entre sí a pressió formant 
una estructura estable, resistent, compacta i duradora. 
A la producció de taulers de fibra de fusta, la matèria prima són trossos de fusta d’avet i 
pícea. Procedeixen de les serraries de la regió, on sorgeixen com rebuig un cop s’ha 
manipulat la fusta. A través d’una manipulació tèrmica - mecànica, denominat “procediment 
desfibrador”, els trossos de fusta es trituren fins que queda únicament la fibra. 
Existeixen dos procediments de fabricació de taulers, procediment humit i procediment sec. 
Al procediment humit aquestes fibres es barregen amb aigua, removent fins crear una 
massa, i en cas necessari s’afegeix parafina i làtex. Posteriorment, aquesta massa es 
col·loca a sobre la màquina generant un mantell humit des del qual s’elaboren els taulers. En 
aquesta màquina s’elimina aproximadament el 50% de l’aigua a través d’aspiradors al buit i 
cilindres premsadors. Els taulers posteriorment s’assequen en un túnel d’assecat fins 
eliminar la humitat no desitjada. Finalment es retallen els taulers, es perfilen si és precís, 
s’apilen i s’embalen. Les restes del producte es tornen a col·locar en el cicle de producció. 
Degut a que la grossor màxima de producció és de 25 mm, els taulers més gruixuts 
s’aconsegueixen adherint varis amb cola blanca de caseïna. 
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 Esquema 7.1.2.2. Producció en humit 
 
L’empresa alemanya GUTEX ha creat un nou procés de fabricació en sec: 
Aquest nou procés estalvia cost energètic i redueix emissions de CO2. 
S’ha baixat la necessitat energètica a un 60% de la línia antiga, i aprofita la calor de la 
mateixa per l’assecat de la fibra de la línia nova. 
Als taulers que es precisa impermeabilitzar se’ls hi afegeix parafina. 
Aquesta matèria prima, en brut, s’asseca amb aire calent, procedent de la primera línia 
humida, directament, en un canó d’assecat. A les fibres soltes, ja seques, dins d’un circuit 
tancat, se les afegeix un 4% de resina PUR (poliuretà d’un component lliure de formaldehid), 
com a agent aglutinant entre les fibres, que s’activa, quan a la següent màquina – una 
calibradora i premsa de densitat – s’injecta una barreja de vapor-aire a temperatura molt 
alta. La resina reacciona, aconseguint la unió de les fibres, formant un tauler semirígid, amb 
gruixos de fins 240 mm d’una sola capa. A diferència del procediment humit, que només 
produeix taulers de 20 mm, -si volem obtenir espessors superiors, es requereix ajuntar 
múltiples de 20 mm fins obtenir el desitjat. 
Finalment, els taulers es separen en línia, es mecanitzen i es prepara el seu embalatge final. 
Les restes del producte es tornen a col·locar en el cicle de producció.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esquema 7.1.2.3. Producció en sec. 
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Recuperació: 

Les plaques de fibres de fusta, al comptar a la seva composició únicament amb una matèria 
vegetal i una mineral, posseeix una eliminació fàcil, sent adequat com a matèria estructural 
en el compostatge. 
En tot el seu procés de fabricació es reutilitzen els sobrants d’aigua, calor i fibres. És un 
material biodegradable, compostable, reutilitzable i innocu. Aplicat en condicions adequades 
la seva durabilitat és il·limitada. 
Els taulers de fibres de fusta són reciclables i, en tant que altres impureses no el contaminin, 
poden tornar a ser sotmesos al procés d’elaboració. Durant el seu període de vida, cada 
arbre absorbeix la mateixa quantitat de CO2 que expulsa novament al medi ambient durant 
la seva degradació o incineració. Ja que els taulers aïllants s’elaboren amb fibres de fusta 
sense tractar, aquestes contenen CO2 que no s’emet a l’atmosfera en forma de gas causant 
de l’efecte hivernacle. 
Degut a que aquests taulers són respectuosos amb el medi ambient, la seva capacitat de 
reciclar-se adquireix encara més rellevància. Així doncs, els taulers aïllants de fibres de fusta 
es situen dins d’un cicle ecològic. 
 

GUTEX Thermowall 

Per les façanes de Can Grau farem servir plaques de fusta com a suport de arrebossat amb 
aparença i densitat homogènia pel sistema integral d’aïllament de façanes GUTEX. 

Gruixos variables: 20 - 160 mm. 

Formats variables: 59 x 125 cm, 60 x 130 cm., 60 x 83 cm., 125 x 260/280 cm. 

PROPIETATS FIBRA 
FUSTA THERMOWALL de GUTEX 
Longitud en mm 1250 
Amplada en mm 590 
Gruix 40 mm 
Densitat 160 Kg/m3 

Conductivitat tèrmica 
càlcul 0,042 W/m2K 
Resistència calorífica 0,95 m2K/W 
Absorció temporal aigua ≤1,0 kg/m2 

Capacitat calorífica 
especial 2100 J/KgK 

Euroclasse 
(comportament al foc 
segons EN 13501-1) Euroclasse E 

Taula 7.1.2.4. Propietats fibra de fusta 
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Foto 7.1.2.5. Segells i certificats de qualitat de GUTEX 

Sistema constructiu: 

 

Foto 7.1.2.6. Detall constructiu fibra de fusta de GUTEX per revestir façana. 

- Arrebossat adhesiu amb llana dentada 
- Panell Gutex Thermowall de 40mm 
- Fixació mecànica mitjançant tacs de raqueta de Gutex amb una penetració al suport 

superior a 30 mm. 
- El panell Thermowall no és apte per recolzar amb contacte a terra. S’ha de fer sobre 

un perfil d’arrencada. 
- Els taulers es col·locaran a trencajunt, amb un desplaçament d’uns 30 cm. 
- Evitar coincidir la junta del panell amb cantonades de finestres. 
- S’aplicarà un sistema d’arrebossat per l’exterior de la casa Gutex 

o Tauler suport – Thermowall 40 mm 
o Arrebossat base adhesiu 5-8mm 
o Malla universal 
o Imprimació 
o Arrebossat d’acabat amb silicat 3 mm 
o Pintura mineral 

L’arrebossat base en dues capes mantenint un gruix mínim de 4 ó 5 mm i la posició de la 
malla en el terç exterior de l’arrebossat base. 
La malla evita l’aparició d’esquerdes en l’arrebossat, amb solapament de més de 10 cm. 
La imprimació regula l’absorció de la humitat en l’arrebossat base i evita un enduriment 
massa ràpid en l’arrebossat final. 
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Detall sistema constructiu 

 

 

 

 

 

 

 

 Detall trobada amb finestra 

 

Detall arrencada panell Thermowall 

- 1. GUTEX-Thermowall 
- 2. GUTEX Sistema d’arrebossat 
- 3. Perfil de arrencada 
- 4. GUTEX Cinta expansiva BG 1 
- 5. Aïllant perimetral inorgànic 
- 6. Arrebossat de sòcol 

Fotos 7.1.2.7. Detalls constructius a façana del revestiment de fibra de fusta de GUTEX 
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Amortiment d’ona tèrmica del sistema constructiu d’una façana de Can Grau, afegint 
l’aïllament amb tauler de fibra de fusta 

 

Taula 7.1.2.8. Taula d’amortiment d’ona tèrmica de la proposta de façana. 
 
 
 
 
7.1.3 FAÇANA SUD 

 
La façana Sud es resoldrà amb el mateix sistema SATE que a la façana Nord i Est, a més 
de la zona a cobrir per un hivernacle adossat, explicat a continuació. 
 
La façana Sud és ideal per poder aprofitar l’energia solar, captant-la i introduint-la a l’interior 
de l’edifici. 
Interessa aprofitar l’orientació de la façana per crear un sistema passiu, on la capacitat 
d’emmagatzematge es trobi a l’exterior de l’edifici a calefactar, com un hivernacle. 
Segons el CTE DB HE, les solucions constructives dissenyades per reduir la demanda 
energètica, tals com hivernacles adossats, murs parietodinàmics, murs trombe, etc., no 
descriuen adequadament les seves prestacions o comportaments mitjançant la 
transmitància tèrmica i podran superar els límits establerts a la taula 2.3. Transmitància 
tèrmica màxima i permeabilitat a l’aire dels elements de la pell tèrmica de l’edifici. 
Així es farà un càlcul de l’aportació calorífica que podria aportar el hivernacle, reduint el 
consum de la caldera de biomassa. 
 
Un dels principals problemes dels sistemes de guany directe, com les finestres 
convencionals, és la necessitat de reduir les oscil·lacions de la temperatura interior, 
mitjançant l’ús de la inèrcia tèrmica. 
La intenció és crear un espai extern annexat a la façana, on es puguin tolerar unes 
oscil·lacions tèrmiques superiors i per tant, és innecessària la utilització de grans quantitats 
d’inèrcia tèrmica. 
Un hivernacle seria aplicar un sistema de guany directe amb una gran àrea de superfície 
vidrada orientada al sud. 
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A causa d’aquesta gran superfície de captació solar, les temperatures diürnes al seu interior 
són molt elevades. La calor així captada es pot portar directament a qualsevol lloc de 
l’habitatge. Aquesta gran superfície vidrada, requerirà de protecció solar a l’estiu. 
 
El hivernacle també permet reduir les pèrdues tèrmiques de les parts contigües de 
l’habitatge actuant com a espai tampó entre l’interior i l’exterior. 
 
La gran superfície exterior vidrada permet la captació de l’energia solar, però també de 
pèrdues tèrmiques del propi hivernacle. S’haurà de prendre unes mesures per reduir 
aquestes pèrdues: 
Número de vidres – Instal·lació de doble vidre per reduir les pèrdues de calor cap a l’exterior 
durant la nit. No cal instal·lar més capes de vidre perquè no compensaria la disminució de 
captació solar. 
Aïllament nocturn – Un aïllament mòbil és necessari per a reduir considerablement les 
pèrdues tèrmiques nocturnes. 
 
Els sistemes que permeten la captació de l’energia solar durant el hivern, són els anomenats 
sistemes passius. Una finestra orientada a Sud seria ja part d’un sistema passiu. Caldria 
complementar-la amb altres elements constructius tals com materials pesants 
d’emmagatzematge de la calor i proteccions contra la radiació solar a l’estiu. 
Altres sistemes a utilitzar són els hivernacles que incrementen la superfície útil de l’edifici i 
són especialment aptes en el cas de rehabilitació. 
Un hivernacle tractaria d’un sistema passiu de captació solar, que es realitza en una espai 
separat de la zona de l’edifici a condicionar. 
 
És una bona solució per aportar a l’edifici una gran quantitat d’energia calorífica al hivern i 
frescor a l’estiu. 
El hivernacle s’ha de construir al llarg de la façana orientada al Sud juntament amb els 
espais que es volen escalfar. La calor acumulada en dit hivernacle pot distribuir-se a la resta 
de la vivenda mitjançant obertures als espais interiors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto 7.1.3.1. Exemple d’hivernacle 
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Convecció 

A l’espai que ocuparà el hivernacle existirà una diferència de temperatura al seu interior, que 
es produirà un moviment de l’aire, que transferirà calor per convecció. 

La calor pujarà i el fred baixarà. Aquest moviment pot ser natural o forçat. Quan l’aire 
s’escalfa, la seva densitat disminueix. L’aire més calent i menys dens ascendeix mentre que 
l’aire fred i més dens descendeix. Aquest moviment degut únicament a la uniformitat de la 
temperatura de l’aire es la convecció natural. 

L’aire més fred torna a escalfar-se per conducció, mentre que l’aire més calent situat a dalt 
perd part de la seva calor per radiació i el cedeix a l’aire situat per dalt. 

D’aquesta manera creem un moviment de circulació que ens permet aportar calor a les 
estances de l’edifici. 

L’escalfament d’una habitació mitjançant un radiador no depèn tant de la radiació com de les 
corrents naturals de convecció. És per això que els radiadors es col·loquen a prop del terra (i 
els aparells d’aire condicionat a prop del sostre), per la seva eficiència màxima. 

De la mateixa manera la convecció és responsable del tiratge de les xemeneies, que és el 
que aprofitarem per poder aportar calor a Can Grau, mitjançant un hivernacle. 

 

Coeficient de transferència de calor per convecció 

La llei de refredament de Newton estableix que la taxa de transferència de calor que 
abandona una superfície a una temperatura T per passar a una massa d’aire de l’entorn a 
temperatura Ta, s’estableix per l’equació: 

dQ = α.S (T-Ta) 

dt 

On el coeficient de transferència de calor α té unes unitats de W/m2.K o Btu/s.in2.F. 

I S és l’àrea del cos. 

El coeficient α no és una propietat termodinàmica. És una correlació simplificada entre l’estat 
de l’aire i les condicions de l’aire, pel que generalment se la coneix com a propietat de flux. 

La convecció està lligada al concepte d’una capa de contorn que és una capa prima de 
transició entre una superfície, que es suposa adjacent a les molècules estacionàries, i el flux 
de l’aire a l’entorn. 

El coeficient de convecció per una determinada situació es pot avaluar mesurant la taxa de 
transferència de calor i la diferència de temperatura, o mitjançant el gradient de temperatura 
adjacent a la superfície i la diferència de temperatura. 
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La medició d’un gradient de temperatura a través d’una capa de contorn requereix gran 
precisió i, pel general, s’aconsegueix en un laboratori d’investigació. Molts manuals 
contenen valors tabulats dels coeficients de transferència de calor per convecció per 
diferents configuracions. 

La següent taula mostra alguns valors típics per al coeficient de transferència de calor per 
convecció: 

Medi 
Coeficient de transferència 
de calor α (W/m2.ºC) 

Aire (convecció natural) 5-25 

Aire/vapor super escalfat 
(convecció forçada) 

20-300 

Petróleo (convecció forçada) 60-1800 

Agua (convecció forçada) 300-6000 

Agua (en ebullició) 3000-60.000 

Vapor (en condensació) 6000-120.000 

    Taula 7.1.3.2. Coeficients de transferència 
 
 
 

Plànol 7.1.3.3. Façana Sud. Disposició central del hivernacle, amb entrades laterals. 

 

Per no hipotecar la ventilació natural de les habitacions, limitem el hivernacle a la zona 
d’entrada. Aquest hivernacle es pensat per aportar càrregues tèrmiques a la casa de 
colònies i que la caldera de biomassa no estigui funcionant al 100%. 
El hivernacle que ens resulta té una amplada d’uns 7,30 m d’amplada per uns 6 m d’alçada 
y 1,8 m de fondària. 
Tenim uns 79 m3 d’aire que s’escalfaran per la transferència de calor per convecció. 
S’ha de calcular la temperatura a la que s’escalfa el material, la temperatura que transmet a 
l’aire per convecció i quina càrrega tèrmica aporta a l’interior de la casa per refredament 
d’aquest aire a l’entrar dins. 
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Si la temperatura T del cos és més gran que la temperatura del medi ambient Ta, el cos perd 
una quantitat de calor dQ en el interval de temps compres entre t i t+dt, disminuint la seva 
temperatura de T en dT. 
 
dQ = m.c.dT 
 
on m= ρ .V és la massa del cos (densitat x volum del cos) i c, és el calor específic. 
 
La façana sud està composada pràcticament per pedra caliça i el paviment extern per una 
llosa de formigó. Les seves característiques tècniques són les següents: 
 

Material Calor específica 
(c) kcal/kg.ºC 

Densitat 
(ρ) Kg/m3 

Capacitat calorífica 
(c. ρ) kcal/m3ºC 

Pedra Caliça 0,22 2847 484 

Formigó 0,16 2300 350 
Taula 7.1.3.4. Característiques materials 

 

La capacitat calorífica és aproximadament el resultat de multiplicar la calor específica per la 

densitat (c. ρ) 

 

Suposem un dia d’hivern que podem tenir 15º de temperatura externa durant el dia. 

 

1m2 de pedra caliça d’una façana de 60cm. de gruix aportaria: 

dQ = m.c.dT= ρ.V.c.dT= (ρ.c).V.dT= 484. 0,60. 15ºC = 4356 watts 

dQ = α.S (T-Ta) →  4356 = 25 . 1 . (T- 15) 

dT             15      

Considerem α pel valor de 25 (W/m2.ºC), que és el valor màxim pel coeficient de 

transferència per convecció de l’aire de forma natural, però dins d’un espai confinat que farà 

que l’aire estigui més conduït. 

Si aïllem la T → T = 26,6ºC 

 

El flux de calor que resultaria de tota la façana de 7,30m. d’ample, 6 m. d’alt i 1,80 

d’amplada. 

Q = α.S.ΔT= 25. (7,30x6) . (26,6-15) = 12702 watts 

1m2 de llosa de formigó de 20cm. de gruix aportaria: 

dQ = m.c.dT= ρ.V.c. dT= 350. 0,20 . 15ºC = 1050 watts 

dQ = α.S (T-Ta) →  1050 = 25 . 1 . (T- 15) 

dt   15      

 

Si aïllem la T → T = 17,8ºC 
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El flux de calor que resultaria de tota la llosa de 7,30m. d’ample i 1,8m de fondària: 

Q = α.S.ΔT= 25. (7,30x1,8) . (17,8-15) = 919,8 watts 

 

Amb el hivernacle, aconseguiríem, al hivern, un escalfament solar passiu que ens aportaria 

uns 13,62 kw, fent treballar a menys potència la caldera de biomassa. 

 

 

Plànol 7.1.3.5. Secció hivernacle hivern 

 

L’aire calent puja pel hivernacle, entrant pel distribuïdor de planta primera i distribuint-se a 

les diferents estances. Per convecció l’aire al refredar-se tornarà per la caixa d’escales cap 

al hivernacle i per un espai situat a la zona de lavabos (però sense obertura als lavabos per 

evitar la recollida d’olors), que recollirà l’aire que prové de la sala d’estar. 

Amb ajuda d’uns ventiladors podem forçar que l’aire escalfat ens arribi als banys situats a la 

cara Nord. L’aire que entri als banys l’extraurem a l’exterior per uns extractors situats a 

façana nord, per evitar males olors. 
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Plànol 7.1.3.6. Planta hivernacle hivern 

 

A l’estiu es pot refrigerar la casa de colònies ombrejant el hivernacles amb lames orientables 

i corredisses tipus Solomatic R de Griesser col·locades a l’exterior, que donarien ombra al 

hivernacle. Obrint les portes del hivernacle entraria brisa dins de la masia. 

Per efecte xemeneia l’aire calent de la masia pujaria per la caixa d’escales fins sortir per la 

lluminària situada a coberta, renovant l’aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 7.1.3.7. Secció hivernacle estiu 
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Plànol 7.1.3.8. Planta hivernacle estiu 

 

 

 

7.1.4 FAÇANA OEST 

 

La façana oest compleix els requisits mínims del CTE, pel que no es faria cap actuació. 

  MATERIAL GRUIX 
CONDUCTI
VITAT 

RESISTÈNCI
A TÈRMICA 

TRANS
MITÀNC
IA 

TRANSMIT
ÀNCIA 
LÍMIT   

    e λ= (W/mk) 
R=e/λ 

(m2K/W) 
U=1/R 

(W/m2K)     
Rse     0,04       
Morter 0,03 1,3 0,02       
Totxana 0,15 0,32 0,47       
Càmara 
d'aire 
sense vent 0,05 0,27 0,19       
Aïllament 0,05 0,03 1,67       
Envanet 0,05 0,32 0,16       
Morter 0,015 1,3 0,01       

FAÇANA 
OEST 

Rsi     0,13       

      Σ 2,51 0,40 0,66 COMPLEIX 
Taula 7.1.4.1. Requisits mínims transmitància Façana Oest. 
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També està afavorida amb l’ombra projectada per les arcades, que disminueix la insolació a 

últimes hores de la tarda, sobretot a l’estiu, a la sala d’estar. 

Foto 7.1.4.2. Vista façana oest. 

 

A la imatge es pot apreciar les ombres de les arcades projectades a la façana oest.  

Aprofitant l’existència d’aquesta arcada afegirem una pèrgola formada per cabirons i 

biguetes transversals de fusta a una alçada d’uns 3,20m., fixada a les façanes per on 

s’enfilarà una planta trepadora caduca, una Parra de Virgínia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.1.4.3. Parra de Virgínia   
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El seu nom científic o llatí és Parthenocissus tricuspidata de la família de les vitàcies. 

El seu nom comú és Parra Verge o de Virgínia. 

És un arbust trepador de 8 a 10 m de longitud i té un creixement ràpid. 

Les fulles són molt peciolades, de formes variables, arrodonides, de cor, dentades, dividides, 

senceres, trilobulades... 

Les fulles són caduques i es tornen vermelles a la tardor abans de caure. A l’estiu 

disposarem d’una ombra que ens protegirà de les insolacions i al hivern, amb la fulla 

caiguda, permetrà l’entrada de llum. Les flors són insignificants i bastant mel·líferes, és a dir, 

que produeixen mel i atrauen a les abelles. 

El fruit és aplatat i de 6-8 mm de diàmetre, de color blau fosc. Els seus circells acaben en 

ventoses adhesives i s’agafen soles a la paret.  

 

És una planta ideal per cobrir parets, façanes i murs. No és molt exigent en quant al terra i 

clima. Tolera tant el Sol com la ombra, encara que l’exposició al Sol afavoreix l’aparició de 

coloracions vives a la tardor. 

 

És molt resistent a les temperatures, suporta baixes temperatures, fins -15ºC, i calors fortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 7.1.4.4. Vista en planta de pèrgola 

 

Vista en planta de la pèrgola conformada per bigues transversals a façana oest de 10x20 

cada metre i mig,  i biguetes recolzades sobre les anterior de 10x10 cada mig metre. 
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7.2. INTRODUCCIÓ ENERGIES RENOVABLES 
 
7.2.1. COL·LECTORS SOLARS TÈRMICS 
 
Contribució solar mínima segons el CTE-DB-HE4 de Setembre del 2013: 
 
Segons la taula 1. Zones climàtiques del Document d’Ajuda DB-HE/1 Zonificació climàtica 
en funció de la radiació solar global mitja diària anual sobre superfície horitzontal, el municipi 
d’Olivella correspon a una Zona Climàtica III, com a referència al DB HE4 – Contribució 
solar mínima d’aigua calenta sanitària i DB HE5 – Contribució fotovoltaica mínima d’energia 
elèctrica. 
 
Can Grau està situat a les següents coordenades: Te una longitud 1º50’17’’ i una latitud de 
41º18º25’’. Els captadors solars estan situats a la coberta amb un angle d’inclinació ß = 
17,5º i un angle a azimut α=14,6º 
 
 
L’orientació òptima es considera el sud i la inclinació òptima: 

- A l’hivern, la latitud geogràfica +10% 
- A l’estiu, la latitud geogràfica -10% 

 
 
L’ús més habitual és a la primavera i tardor, així que considerarem la inclinació òptima de 
41º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                         x 
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L’orientació i la inclinació del sistema generador i les possibles ombres sobre el mateix seran 
tals que les pèrdues siguin inferiors als límits establerts a la taula 2.4. 
 
 

 
 
 
En el cas de la casa de colònies on els col·lectors solars estan superposats a sobre de la 
teulada, conservant la mateixa inclinació d’aquesta, les pèrdues límit que permet el CTE, per 
orientació i inclinació és d’un 20%. Segons el gràfic, la pèrdua dels col·lector solars de Can 
Grau és d’un 5% màxim, pel que complim amb el requisit. 
El sistema d’acumulació solar s’ha de dimensionar en funció de l’energia que aporta al llarg 
del dia i no només en funció de la potència del captador solar, per tant s’ha de preveure una 
acumulació d’acord amb la demanda al no ser aquesta simultània amb la generació. 
 
 
Per a l’aplicació d’ACS, l’àrea total dels captadors tindrà un valor que compleixi la condició: 
50< V/A < 180 
on, 
A  suma de les àrees dels captadors (m2) 
V  volum de l’acumulació solar (litres) 
 
A Can Grau tenim un acumulador de 1000 litres i uns captadors de 10 m2; complim amb la 
premissa. 
 
 
 
Càlcul de la demanda: 
 
El criteri de demanda tenint en compte el seu ús seria d’uns 24 litres/dia per persona a 60ºC 
Can Grau és una casa de colònies que consta de 4 llits a Planta Baixa i 48 llits a Planta 
Primera. Si consideréssim la teoria de que els llits són ocupats cada dia ens sortiria una 
demanda de: 
24l/dia x 52 llits x 365 dies= 455.520 litres/any 
 
Però la realitat és que la casa de colònies és freqüentada generalment per escoles en caps 
de setmana. A l’agost roman tancada i on sol haver-hi més freqüència és a l’abril, maig, juny, 
com podem comprovar a la gràfica. 
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Taula 7.2.1.1. Estudi del número de visitants 
 
 
Tenim l’estudi de referència del número de visitants que vam tenir a: 

- Any 2010 – 4104 visitants 
- Any 2011 – 5033 visitants 
- Any 2012 – 3632 visitants 

 
Si considerem l’any en que va haver-hi més visitants: 
5033 visitants/any x 24 l/dia = 120.792 litres 
 
 
Segons la taula 2.1 del DB-HE4 la contribució solar mínima per ACS d’un edifici amb una 
demanda de 1248 litres/dia (24l/dia x 52 llits), per una zona climàtica III, és d’un 40%. 
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Segons la taula 4.4. la radiació solar global mitja diària anual per una zona climàtica III és de 
15,1 ≤ H < 16,6 MJ/m2 i 4,2 ≤ H < 4,6 KWh/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS 
 
EACS = Da x ΔT x Ce x δ 
 
EACS  Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any 
Da Demanda anual d’ACS a 60º de l’edifici en litres/any 
ΔT Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de la 

xarxa d’aigua potable: ΔT = TªACS – TªXARXA 
Ce Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ºCKg) 
δ Densitat de l’aigua (1kg/litre) 
Per calcular la temperatura del municipi, al no ser capital de província, s’ha emprat la 
següent fórmula de la UNE 94002:2005: 
 
T = Tcapital – (0,00495 x Δh) = 13,75ºC – (0,00495 x (332-18))= 12,20ºC 
 

Da TªACS  TªXARXA ΔT Ce δ EACS 

120.792 
litres/any 60ºC 12,20ºC 47,8ºC 

0,001163 
Kwh/ºCKg 1kg/l 

6.715 
Kw.h/any

 
Contribució solar mínima per una zona climàtica III és de 40%: 
6.715 Kw.h/any x 40% = 2.686 Kw.h/any 
 
L’àrea dels captadors seria igual: 
 
Acaptadors solars = EACS / (I x α x δ x r) =               6.715 kwh / any           = 11 m2                    
           1.524,89kwh/any x 1 x 1 x 0,4 
 
I Irradiació solar corresponent a Olivella, extret de l’Atles de Radiació Solar de 
Catalunya 
α Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda 
δ Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda 
r Rendiment mig anual de la instal·lació 
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Foto 7.2.1.2. Vista dels col·lectors solars existents. 
 
Actualment disposem de cinc col·lectors solars de 2 m2 d’uns cinc anys d’antiguitat. 
Considerant que la vida útil d’un col·lector solar tèrmica s’estima d’uns 20 anys,  és 
recomanable instal·lar un col·lector solar més i garantir l’aportació mínima d’aigua calenta 
sanitària. 
 
 
 
7.2.2. MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 
La casa de colònies consumeix una mitja de 24.000 kW/h d’electricitat l’any. El cost 
d’energia ronda els 4600€/l’any. 
Segons el CTE HE5, s’instal·larà mòduls fotovoltaics en hostals, que seria el més semblant a 
una casa de colònies, quan superem les 100 places. Can Grau arriba a les 58 places pel 
que no és obligatori, però aquest projecte pretén reduir el consum energètic i fer la masia el 
més autònoma possible. 
Es pretén fer un estudi de la necessitat de mòduls fotovoltaics que ens permeti reduir aquest 
cost i minimitzar el impacte ambiental. 
 
Procediment de verificació: 
Per a la seva aplicació s’haurà de seguir la seqüència de verificacions: 

- Càlcul de la potència a instal·lar en funció de la zona climàtica complint el que 
s’estableix a l’apartat 2.2 del CTE HE-5. 

- Comprovació de que les pèrdues degudes a l’orientació i inclinació dels mòduls i a 
les ombres sobre elles no superen els límits que s’estableixen a la taula 2.2 del CTE 
HE-5. 

- Compliment de les condicions de càlcul i dimensionat de l’apartat 3 de CTE- H5. 
- Compliment de les condicions de manteniment de l’apartat 4 del CTE HE-5 
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Disseny i dimensionat 
 
Determinar la potència a instal·lar 
P = C x (A x S + B) 
 
P Potència mínima en KWp (mínim 6,25 Kilovats pic) 
A y B Coeficients definits en funció de l’ús de l’edifici 
C  Coeficient definit en funció de la zona climàtica 
S Superfície construïda de l’edifici en m2 
 

 
 
 

H radiació solar mitja diària anual sobre superfície horitzontal 
Zona climàtica Kwh/m2 
III 4,2 ≤ H < 4,6 
 
Pèrdua per emplaçament dels mòduls 
Cas Per orientació i 

inclinació 
Per 
ombres 

Total 

General 10% 10% 15% 
Superposició 20% 15% 30% 
Integració arquitectònica 40% 20% 50% 
 
Es considera òptima l’orientació sud amb la inclinació del lloc d’ubicació menys 10%. 
Col·locaríem els mòduls fotovoltaics superposats sobre la coberta, que té una inclinació ß de 
17,40º i un azimut respecte el sud de 14,60º. La pèrdua està entre un 0-5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus d’ús A B 
Hostal 0,003516 -7,81 

Zona climàtica C 
III 1,2 
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Dos plantes de 396 m2 construïts 
 
P = C x (A x S + B) 
A B C S en m2 P en KWp 
0,003516 -7,81 1,2 792 -6,03 
 
-6,03 Kwp < 6,25 kWp  No caldria una instal·lació fotovoltaica. 
 
En qualssevol cas la potència pic mínima a instal·lar serà de 6,25 KWp 
 
Mínima potència   6,25 kwp 
Pèrdues 5%   +0,31 kwp 
     6,56 kwp 
 
Hem de trobar uns mòduls fotovoltaics que ens proporcionin aquests 6,56 Kwp 
 
Marca Suntech Power 
Model STP 205 
Potència 205 Wp 
Tecnologia de la cèl·lula Silici Policristal·lí 
Dimensions 1482 x 992 x 35 mm 
Pes 16,8 kg 
 
La producció estimada de la casa de colònies de Can Grau segons les estadístiques és de 
24.000 Kwh/any. 
 
Considerant una producció elèctrica de 1330 Kwh/Kwp, necessitaríem: 
24.000 Kwh/any  = 18 kwp 
1.330 Kwh/ Kwp 
 
Segons el CTE amb una instal·lació fotovoltaica de 6,56 Kwp tindríem suficient, però el 
consum que hi ha a Can Grau és tan excessiu, que ens demanaria un consum de 18 Kwp. 
Amb una instal·lació de 18 Kwp, necessitaríem 88 mòduls de 205 wp, que ocuparien un 
espai d’uns 130 m2. 
 
Conclusió: 
 
Primerament s’hauria de reduir aquest consum tant excessiu: 

- Les instal·lacions de Can Grau compta amb neveres i congeladors antics que 
s’haurien de substituir. 

- Les lluminàries ja són de baix consum i tubs fluorescents. Es podria millorar 
col·locant detectors de presència. 

Segons el CTE, no necessitaríem instal·lar mòduls fotovoltaics, doncs no es supera els 100 
llits. Si en volem instal·lar, per tal de reduir el consum elèctric, la instal·lació mínima de 6,56 
kwp ens proporciona 8.724,8 Kwh. 
Amb una instal·lació de 6,56 Kwp, estalviant-nos un terç del consum de Can Grau, 
necessitaríem 32 mòduls de 205 wp, que ocuparien un espai d’uns 47 m2. 
 
 
El cost de la instal·lació fotovoltaica ronda els 20.000€. Si ens estalviem uns 1500€/l’any per 
producció pròpia, la instal·lació la podríem amortitzar en uns 13 anys. 
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Existeixen dos tipologies d’instal·lacions solars fotovoltaiques: 
 
Instal·lacions autònomes o aïllades de la xarxa elèctrica. 
 
Permeten oferir un servei elèctric, tant a corrent contínua (12, 24 o 48V) com a corrent 
alterna (utilitzant un inversor) equivalent al de la xarxa elèctrica distribució pública (220V 
50Hz) en emplaçament on la xarxa elèctrica no arriba. Les instal·lacions fotovoltaiques 
autònomes són una opció per proveir el servei elèctric de manera fiable, segura 
i respectuosa amb el medi ambient. 
 
Una instal·lació fotovoltaica autònoma pot cobrir el 100% de les necessitats elèctriques d'un 
emplaçament, encara que es pot acompanyar d'un sistema de suport convencional com ara 
un grup electrogen. Tanmateix, un consum energètic responsable per part de l'usuari és 
essencial per aprofitar al màxim la instal·lació solar, per això és convenient utilitzar 
electrodomèstics de baix consum i alt rendiment i incorporar actituds d'estalvi energètic. 
 
Les aplicacions més comuns d'aquestes instal·lacions són: 
Electrificació d’habitatges allunyats de la xarxa elèctrica. 
Aplicacions agrícoles i ramaderes: bombament d’aigua, sistemes de reg, il·luminació 
d’hivernacles i granges, etc. 
Senyalització i comunicacions: navegació aèria i marítima, senyalització de carreteres, 
repetidors, etc. 
Enllumenat públic: carrers, monuments, parades d’autobús, etc. 
Sistemes de depuració d’aigües. 
Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: on tota l’electricitat generada s’aboca a la 
xarxa elèctrica. 
 
Els principals components d’uns instal·lació solar fotovoltaica són: 
El camp fotovoltaic, conformat pels mòduls fotovoltaics, és el component de les 
instal·lacions fotovoltaiques que capta la radiació solar i la transforma en electricitat a corrent 
continu. 
L’inversor és un altre component d’aquestes instal·lacions, i s’encarrega de transformar el 
corrent continu (12, 24 o 48V) generat per la instal·lació fotovoltaica en corrent altern (220 o 
230V) que utilitzen els aparells de consum o la xarxa elèctrica convencional. 
Un altre element de les instal·lacions fotovoltaiques són les proteccions, equips que 
desconnecten la instal·lació en el cas de no detectar tensió a la xarxa, en el cas de pèrdua 
d’aïllament, o al detectar qualsevol altra funcionament. Altres proteccions, a més de les de 
tensió i freqüència són els diferencials i els magnetotèrmics. Els diferencials protegeixen 
contra contactes directes, i els magnetotèrmics protegeixen el sistema contra 
sobrecàrregues, evitant així que es faci malbé el cablejat o els equips. 
Les instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica també incorporen comptadors 
bidireccionals d’electricitat, encarregats de quantificar l’energia bruta que s’ha abocat a la 
xarxa elèctrica i la que s’ha consumit en la pròpia instal·lació fotovoltaica per així, poder 
facturar a la companyia elèctrica l’energia neta que finalment s’ha abocat. 
Les instal·lacions que no operen connectades a la xarxa elèctrica, solen afegir bateries o 
acumuladors, que emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de radiació solar, i 
permeten disposar-ne durant les 24 hores del dia i en dies d’escassa radiació. 
En aquest cas, inclouen un regulador de càrrega i bateries, que és un equip electrònic 
encarregat de protegir les bateries de descàrregues i sobrecàrregues. Si es detecta 
sobrecàrrega, el regulador posa els mòduls en curtcircuit i talla el pas de corrent a les 
bateries. En el cas de descàrrega, avisa al consumidor amb una alarma o bé talla el 
subministrament si el consum continua. 
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Per optimitzar el rendiment de les instal·lacions solars fotovoltaiques cal orientar els mòduls 
al sud i inclinar-les per aprofitar al màxim la radiació solar, això es dona quan la inclinació de 
la placa és igual a la de la latitud de l’emplaçament menys 10º.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7.2.2.1. Exemple disposició mòduls fotovoltaics 
 
 
 

 
 
Esquema 7.2.2.2.  Coberta orientada a Sud, amb els col·lectors solars tèrmics actuals i el 
nou afegit,  i els mòduls fotovoltaics proposats. 
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7.2.3.  BIOMASSA 
 
El terme biomassa es refereix a tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, 
susceptible de ser utilitzat com a combustible, ja sigui, directament o mitjançant un procés 
de transformació o adequació. 
Es pot extreure de fonts molt diverses, que inclouen les masses forestals, restes d’indústria 
forestal (1ª transformació), activitats agràries (purins, fems, restes de podes d’arbres, etc.), 
de cultius destinats específicament a l’obtenció de biomassa (cultius energètics: llenyosos o 
herbacis), o de residus com els fangs de les depuradores, tot i que en aquest cas la gestió 
és més complexa. 
 
La font primària d’obtenció de biomassa són els boscos locals a través dels treballs de 
millora i manteniment –podes, tallades, aclarides–, i restes de la indústria de la fusta, 
sempre i quan siguin materials que compleixin amb els requisits necessaris per a la 
generació d’energia. 
La biomassa es pot utilitzar per obtenir energia tèrmica (el més comú), elèctrica i mecànica. 
En el cas dels habitatges, l’única aplicació rentable és l’energia tèrmica, per calefacció i per 
l’obtenció d’aigua calenta sanitària. 
 
Les masies són els habitatges que millor es poden adaptar a la implantació d’un sistema de 
calefacció amb caldera domèstica de biomassa perquè generalment disposen d’espai per 
instal·lar la sitja i la caldera. En masies que es dediquen al turisme rural es pot trigar més a 
amortitzar la instal·lació si l’ocupació durant l’any és irregular. 
 
Aquesta energia s’obté de la combustió de la biomassa en una caldera, que escalfa l’aigua 
per a ús sanitari o per als radiadors.  
Actualment, la fiabilitat d’aquestes calderes és equiparable als sistemes de gas o gasoil, i tot 
i que la inversió inicial és més elevada, per a indrets on les necessitats són constants i 
elevades i pròxims a llocs de producció, l’amortització és ràpida.  
 
L’ús de biomassa forestal per a calefacció és especialment recomanable en aquells 
habitatges que compleixen alguns dels següents requisits:  
• Caldera instal·lada des de fa més de 15 anys (de gas natural o gasoil).  
• Habitatge que vol renovar-se properament.  
• Habitatge de nova construcció.  
• Habitatge amb demanda de climatització alta i constant.  
• Habitatge amb espai per la sitja d’emmagatzematge i per descàrrega de la biomassa. 
 
Per adaptar la biomassa als sistemes actuals d’aprofitament i guanyar en comoditat, aquesta 
es transforma en productes derivats. Els més utilitzats són l’estella, el pèl·let i la briqueta.  
 
L’ús de biomassa com a recurs energètic, en comptes de combustibles fòssils suposa unes 
avantatges mediambientals de primer ordre, com són: 

- Disminucions de les emissions de sofre. 
- Disminució de les emissions de partícules. 
- Emissions reduïdes de contaminants com CO, HC i NOx. 
- Avantatges mediambientals: la Biomassa és una font d’energia neta i respectuosa 

amb el medi ambient, degut a que el procés de combustió només allibera el CO2 que 
ha absorbit durant el seu cicle de vida de la biomassa, així, obtenim un balanç final 
d’emissions de CO2 neutral, no contribuint a l’escalfament global. 

- Aprofitament de residus agrícoles, evitant cremar-los al terreny. 
- Avantatges energètiques, al permetre’ns utilitzar un recurs energètic autòcton i 

disminuir la nostra dependència energètica externa. 
- Millora socioeconòmica de les àrees rurals. 
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Taula 7.2.3.1. Font: US Departament of Energy, Council for Renewable Energy Education i 
AEDENAT. 
TR- Traces 
NOTA: Els valors d’emissions consideren també les emeses durant el període de 
construcció dels equips. 
 
 
A més a més suposa una avantatge econòmica: 
 
Un litre de gasoil equival a dos kg de pèl·lets, és a dir a  Can Grau es necessitarien al voltant 
de 16 t de pèl·lets l’any. Amb un cost de 150-160 €/t això significa aprox. 2.500 €/any, que 
és més de la meitat del cost actual en gasoil, tenint en compte que es gasten uns 8000 litres 
anuals de gasoil, que suposa uns 6.000 €/any. Si la instal·lació de la caldera de biomassa i 
la termoestufa equival a uns 11.000€, amb l’estalvi que suposa el canvi de combustible, en 
tres anys s’haurà amortitzat. 
 
 
Tipus de combustible 
 
Entre la multitud de combustibles que engloba la biomassa, per usos tèrmics en edificis 
s’utilitzen els “pèl·lets”, les estelles de qualitat, els ossos d’oliva i les càscares d’ametlla. Són 
els combustibles més comuns d’origen biològic, natural i totalment respectuós amb el medi 
ambient. 
 
Pèl·lets         Troncs       Càscara ametlla    Os d’oliva           Estella  

                 
Fotos 7.3.2. Imatges de combustibles 
 

COMPARACIÓ DEL IMPACTE AMBIENTAL DE LES DIFERENTS FORMES DE PRODUIR 
ELECTRICITAT (EN TONADES PER GWh PRODUÏT) 

FONT 
D'ENERGI

A 
CO2 NO2 SO2 

PARTÍC
ULES 

CO 
HIDROCA

RBURS 
RESIDUS 

NUCLEARS 
TOTAL 

Carbó 
1058,

2 2986 2971 1626 0,267 0,102   1066,1
Gas 
natural 824 0,251 0,336 1,176 TR TR   825,8
Nuclear 8,6 0,034 0,029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3
Fotovoltaic
a 5,9 0,008 0,0023 0,017 0,003 0,002   5,9
Biomassa 0 0,614 0,154 0,512 11,361 0,768   13,4
Geotèrmia 56,8 TR TR TR TR TR   56,8
Eòlica 7,4 TR TR TR TR TR   7,4
Solar 
tèrmica 3,6 TR TR TR TR TR   3,6
Hidràulica 6,6 TR TR TR TR TR   6,6
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Cadascú d’aquests combustibles tenen propietats físiques i tèrmiques diferents. 
Les propietats físiques (tamany, densitat...) fixen el sistema d’alimentació de la caldera 
(aspiració, sinfín...) 
Les propietats tèrmiques (poder calorífic) determinen la quantitat de combustible necessari. 
 
Troncs de llenya: 
S’obtenen pel processament de la fusta d’arbres de diferents espècies. És el combustible 
tradicional.  
El poder calorífic és molt variable, depèn de la humitat i de la composició, 3.900Kcal/Kg com 
a referència. 
El cost de producció i compra és baix i amb les calderes modernes el poder calorífic és 
elevat, però requereix alimentació manual i amb una freqüència de 2 a 4 veces diàries 
(depenent del rendiment de la caldera) 
 
Pèl·lets: Són cilindres obtinguts a partir de fusta triturada i assecada, normalment procedent 
de subproductes industrials, que s’ha premsat i comprimit. Els cilindres resultats tenen una 
mida i forma homogènia. Com que la mida és petita, és de fàcil manipulació i transport. El 
contingut en cendres és molt baix, fet que redueix les tasques de manteniment. Podem 
trobar-lo al mercat en sacs o a granel i requereix poc espai d’emmagatzematge. És més car 
que altres biomasses perquè requereix un procés de producció.  Permet sistemes 
automàtics de carrega de la caldera, amb una gran varietat de tipologies de sistemes 
possibles. 
Té un poder calorífic > 4.300 Kcal/Kg(Gasoil aprox.8.800 Kcal/l) 2,04 kg pèl·lets = 1 l gasoil. 
Si s’aconsegueix el pèl·let a 0,25€/kg 

 
Càscares: La carrega de la caldera pot ser de forma automàtica i ofereix gran varietat de 
sistemes d’alimentació.  
El poder calorífic = 4.200 Kcal/Kg *2,1 kg càscares = 1 l gasoil  
 
Estelles: Són fragments de fusta i escorça procedents normalment del desembosc o de 
restes de la indústria de la fusta. Aquests és processen per obtenir trossos de pocs 
centímetres de llarg i ample. En general, la qualitat de l’estella és millor com més uniforme 
és. L’estella es pot utilitzar directament com a combustible o per obtenir altres productes 
com el pèl·let o les briquetes. El procés de producció de l’estella és senzill, fet que la fa més 
barata. Necessita però més espai d’emmagatzematge i un important control de qualitat per 
garantir-ne la humitat i l’homogeneïtat. És recomana no consumir-les lluny del punt de 
producció (no més de 50km). 
La càrrega de la caldera pot ser de forma automàtica, però ofereix poques opcions de 
sistemes d’alimentació.  
El poder calorífic és de 3.500 Kcal/Kg *2,5 kg estelles = 1 l gasoil  
 
Briqueta: Són aglomerats o blocs d’estella o altres fustes residuals que es compacten en 
diferents formes. Quan la forma és cilíndrica, són semblants al pèl·let, però de mida més 
gran. Poden arribar a fer 50 cm de longitud. 
El poder calorífic està entre 4000 kcal/kg i 5000 kcal/kg. 
Com que són compactes són de fàcil manipulació i emmagatzematge. El contingut en 
cendres és molt baix, fet que redueix les tasques de manteniment. Es troben al mercat en 
caixes o bosses de plàstic i s’utilitzen normalment en llars de foc. És més car que altres 
biomasses perquè requereix un procés de producció.  
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Taula 7.3.3. Taula combustible fòssils. 
 
 
Calderes de biomassa  
Un sistema centralitzat de generació d’aigua calenta i calefacció amb biomassa consta dels 
següents equips:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7.3.4. Caldera de biomassa 
 

1. Emmagatzematge de combustible mitjançant contenidors, sitges tèxtils, dipòsits 
enterrats, sitges d’obra, etc. 

2. Sistema d’alimentació mitjançant cargol sinfín neumàtic o per gravetat. 
3. Caldera que es composa de càmera de combustió, intercanvi, cendrer i caixa de 

fums. 



Millora sostenible de la Casa de Colònies de Can Grau   73  
 

 
Estufes de biomassa  
Una solució ràpida i senzilla consisteix en la instal·lació d’una estufa de biomassa, a on l’únic 
requisit és disposar d’una sortida de fums.  
Les estufes de biomassa utilitzen el pèl·let com a combustible, que permet càrregues de 
combustible que ofereixen fins 5 hores d’autonomia a ple rendiment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto7.3.5. Estufa biomassa 
 

La distribució del combustible  
Existeixen diverses possibilitats de sistemes d’abastiment del combustible, adaptades 
segons les característiques dels edificis i demanda de l’usuari.  
El pèl·let és el combustible que ofereix més facilitats per a la seva distribució, ja que les 
seves característiques fan que pugui ser manipulat mitjançant sistemes estancs de 
descàrrega neumàtica, sent un procediment d’abastiment de combustible pràcticament igual 
que el gasoil.  

 
Foto 7.3.6. Distribució combustible 

Es tracta d’un producte econòmic, net i renovable. L’aprofitament de l’energia de la 
biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un 
impacte mediambiental significatiu perquè el CO2 que se emet a l’atmosfera durant la 
combustió, ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement.  
A més de permetre un estalvi en calefacció de fins un 40 % respecte als combustibles 
fòssils. 
 

Taula 7.3.7. Comparativa biomassa i combustibles fòssils:  
Actualment Can Grau té una distribució de radiadors de alumini per tota la casa, que són 
escalfats per la caldera de gasoil que està situada a un annex de la casa. 

Biomassa Combustibles fòssils 

Inesgotable S’esgoten 

És abundant Cada vegada existeixen menys recursos 

Preus competitius i estables Constant increment dels preus 

"A prop de casa" Importació del combustible 

Genera llocs de treball locals El benefici va a l’exterior 

Enriquiment local Endeutament local 

És neta i innòcua Males olores, risc d’explosió 

Casi nul·les emissions de gasos nocius Altes emissions de gasos nocius 

CO2 i CO neutre Altes emissions de CO2 i CO 
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Per reduir de manera notable les emissions de CO2 i el cost que suposa els litres de gasoil 
es proposa substituir la caldera de gasoil per la de biomassa, mantenint el circuit de 
radiadors existent. La faríem servir únicament per a cobrir la demanda de calefacció, la 
d’ACS ja està coberta amb els col·lectors solars tèrmics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7.3.8. Càlcul de potència radiadors. 
 
 
El conjunt dels radiadors està calculat per proporcionar uns 52Kw i d’unes 35 kcal/h. 
 
 
 
CÀLCUL DE LA CARREGA TÈRMICA DE CALEFACCIÓ 
 
 
Tal com es plantejava en un inici del projecte, hem fet l’estudi per millorar la pell de l’edifici i 
ara ens plantegem eliminar la caldera de gasoil. Caldrà substituir la potència de la caldera 
de gasoil per un seguit de calderes o estufes de biomassa distribuïdes per la casa de 
colònies. 
Així doncs, compararem les pèrdues inicials de Can Grau sense modificar el tancament i les 
pèrdues per transmissibilitat i per infiltracions un cop s’ha col·locat les millores de la pell de 
l’edifici. 

CAN GRAU 
Xian 600 N Ferroli 

Descripció Radiadores 
156,2w/element 105,7kcal/h/element

Magatzem 1 0 0 0
Magatzem 2 28 4373,6 2959,6
Habitació 
minus 7 1093,4 739,9
Bany minus 0 0 0
Rebost 0 0 0
Cuina 0 0 0
Caixa escala   0 0
Rebedor 26 4061,2 2748,2
Distribuidor 9 1405,8 951,3
Lavabos 0 0 0
WC 6 937,2 634,2

P
la

nt
a 

B
ai

xa
 

Menjador 39 6091,8 4122,3
      0
Sala estar 56 8747,2 5919,2
Dormitori 1 36 5623,2 3805,2
Banys 16 2499,2 1691,2
Escala   0 0
Distribuidor 2 21 3280,2 2219,7
Lavabos 2   0 0
Passadís 13 2030,6 1374,1
Dormitori 2 12 1874,4 1268,4

P
la

nt
a 

P
rim

er
a 

Dormitori 3 63 9840,6 6659,1
   51858,4 35092,4
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Pèrdues de calor a través dels tancaments: 
 

 A(m2) ΔT (ºC) K W/(m2ºC)
Pèrdues a 
l'exterior  

Paret exterior 
Nord 

46,4
21 1,66 1617,50 

Paret exterior Sud 107,8 21 1,66 3757,91 
 

Paret exterior Est 118,85 21 1,66 4143,11  
Paret exterior 
Oest 48,95 21 0,4 411,18  

Coberta 421,3 21 2,03 17960,02  
Total vidre Nord 5,17 21 5,05 548,28  
Total porta Nord 2,9 21 2,2 133,98  
Total vidre Sud 21,33 21 4,87 2181,42  
Total vidre Est 5,85 21 4,89 600,74  
Total vidre Oest 11,7 21 2,916 716,46  
Tabic interior 72,76 8 0,56 325,96  
Terra interior 18 8 1,59 228,96  
Terra terra 215,09 15 0,6 1935,81  
Paret terra 50,05 15 0,56 420,42  

    34981,75 w 
Taula 7.3.9. Càrrega tèrmica per transmissió inicial: 
 

Taula 7.3.10. Càrrega tèrmica per transmissió un cop s’ha millorat la pell de l’edifici. 

 A(m2) ΔT (ºC) K W/(m2ºC)
Pèrdues a 
l'exterior  

Paret exterior 
Nord 

46,4
21 0,64 623,62 

Paret exterior Sud 107,8 21 0,64 1448,83 
 

Paret exterior Est 118,85 21 0,64 1597,34  
Paret exterior 
Oest 48,95 21 0,4 411,18  

Coberta 421,3 21 0,24 2123,35  
Total vidre Nord 5,17 21 1,83 198,68  
Total porta Nord 2,9 21 2,65 161,39  
Total vidre Sud 21,33 21 2,62 1173,58  
Total vidre Est 5,85 21 2,65 325,55  
Total vidre Oest 11,7 21 2,916 716,46  
Tabic interior 72,76 8 0,56 325,96  
Terra interior 18 8 0,56 80,64  
Terra terra 215,09 15 0,49 1580,91  
Paret terra 50,05 15 0,56 420,42  

    11187,92 w 
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Condicionants: 
- Situació a Olivella, altitud 332m i latitud 41º18’25’’ i longitud 1º50’17’’ 
- Casa de colònies 
- La temperatura de disseny considerada igual a 20ºC 
- La temperatura ambient exterior de disseny és de -1ºC. S’ha pres la temperatura 

corresponent a Barcelona. Temperatura de locals no calefactats 12ºC. Temperatura 
de terreny: 5ºC 

 
ΔT= Tint – Text = 20-(-1) = 21ºC per tots els locals. 
ΔT= Tint – Text = 20-(5)= 15ºC en locals amb contacte amb terra. 
ΔT= Tint – Text = 20-(12)= 8ºC envans i forjats interiors, en contacte amb local no calefactat. 
 
Podem apreciar la diferència de pèrdua tèrmica inicial de gairebé 35Kw a la pèrdua 
tèrmica posterior a la millora, de gairebé 11Kw, una tercera part de l’inicial. 
Per calcular les pèrdues tèrmiques per ventilació es pot mesurar mesurant les entrades 
d’aire o prenent aquesta fórmula: 
 
Qv = V x Cpaρa x n(Tint – Text) 
 
Qv Potència de pèrdues per ventilació 
Cpaρa És una constant igual a 1,25 Kj/m3ºC 
V Volum 
Tint Temperatura interior del local (temperatura de disseny) 
Text Temperatura exterior del local (Temperatura de disseny) 
n Número de renovacions per hora on la ITE 02.2.2. diu que no serà inferior a 1. 
 
Exemple: 
Volum del menjador – 176,73 m3 
Qv = 176,73 x 1,25 x 1 (20-(-1)) = 4639,16  Kj/h 
 
P= Trabajo = W   → 1000 J x 4639,16 Kj/h =1288 W 
      Tiempo   3600 s 
 

PÈRDUES TÈRMIQUES PER VENTILACIÓ 

Local m2 m3 Ren/hora ΔT (ºC) W 
Magatzem 1 50,3 130,78 1 21 953,60 

Magatzem 2 35,01 91,026 1 21 663,73 

Rebedor Escala 47,44 137,576 1 21 1003,16 

Habitació minus 21,40 55,64 1 21 405,71 

Lavabo + WC 18 52,2 1 21 380,63 

Menjador 60,94 176,726 1 21 1288,63 

Cuina 30,05 84,14 1 21 613,52 
Dormitori 1 40,25 124,775 1 21 909,82 
Distribuïdor + esc 46,69 181,25 1 21 1321,61 
Dormitori 2 19,27 61,664 1 21 449,63 
Dormitori 3 64,43 233,8809 1 21 1705,38 
Lavabos 32,35 84,11 1 21 613,30 
Sala Estar 90,23 399 1 21 2909,38 

    TOTAL 13218,10 
Taula 7.3.11. Càlcul pèrdues tèrmiques per ventilació 
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Haurem de buscar una caldera de biomassa que cobreixi la suma de les pèrdues per 
transmitància (11187,92 kw) i per ventilació (13218,10 w), un total de 24,5 kw 
 
Amb una caldera de biomassa policombustible tipus SFL 4 de la casa Ferroli podem abastir 
el mateix que la caldera de gasoil.  
 
La SFL 4 és una caldera de ferro. Té una potència entre 27 Kw i 32,5 Kw segons el tipus de 
combustible: 

- Potencia tèrmica llenya 27 kW 
- Potencia tèrmica carbó 32,5 kW 
- Potencia tèrmica pèl·let 30 kW 

 
Depenent del combustible, s’hauria d’afegir més càrrega cada: 

- 2,5h en cas de ser llenya 
- 4,5 h en cas de ser carbó 
- 4h en cas de ser pèl·let 

 
Té una gran capacitat de cambra de combustió, molt a tenir en compte, si es vol cremar 
també llenya. 
La instal·lació de la SFL 4 de 30 kw de potència, necessitaria un regulador termoestàtic, una 
bomba, un vas d’expansió, una vàlvula de seguretat. 
Caldria afegir un accessoris perquè pogués treballar amb pèl·let: accessori porta per a 
pèl·let, cremador de pèl·let Ferroli SUN P7 i contenidor de pèl·let. 
 
La caldera té unes dimensions alt/ample/fons 940x520x620 cm i té  un tub de sortida de 
gasos Ø 150 mm 
El pes sense càrrega és de 241 kg. 
 
Com a recolzament i tenint en compte les grans dimensions d’algunes estances es poden 
instal·lar termoestufes o estufes a la sala d’estar i al rebedor de planta baixa, per ajudar a la 
instal·lació general. 
Una termoestufa Termogiove 30 per la sala d’estar de 28,04 kw de potència (24,02 kw per 
instal·lació de calefacció i 4,02 Kw per ambient. 
  

Pel tema de creuament dels 
conductes de clima, havíem ubicat el 
recuperador d’energia a l’actual sala 
de la caldera de gasoil. Per això, la 
nova caldera de biomassa s’hauria 
d’ubicar al següent annex, 
connectant-la al col·lector, donant el 
mateix servei que la de gasoil, amb 
l’avantatge que es podrà cremar 
restes de poda dels jardins o camps 
de la propietat.  
La Termogiove estarà a la sala 
d’estar ubicada de manera que es 
pugui aprofitar la mateixa xemeneia 
per totes dues calderes. 
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8. DEMANDA ENERGÈTICA POSTERIOR 
 
 
El percentatge d’estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració, 
respecte a l’edifici de referència de l’edifici amb que compara el programa Lider, ha de ser 
igual o superior al establert a la taula 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons els resultats del programa Lider, tenim: 

- Demanda inicial respecte a l’edifici de referència: 
  124,8% de calefacció + 70,8% de refrigeració – Total 195,6% 

- Demanda final respecte a l’edifici de referència de 102,2 % 
 74,9% de calefacció + 64,5% de refrigeració – Total 139,4% 

 
El percentatge d’estalvi de la demanda energètica és d’un 28,73% > 25% 
 
En quant al programa CE3X tenim: 

- Inicial 
o Calificació energètica global emissions de diòxid de carboni tipus G – 139,97 

KgCO2/m
2.any 

o Demanda de calefacció tipus F - 167,37 Kwh/m2.any 
o Demanda de refrigeració tipus C – 5,66 Kwh/m2.any 

- Posterior a la millora de la pell de l’edifici. 
o Calificació energètica global emissions de diòxid de carboni tipus D – 77,42 

KgCO2/m
2.any 

o Demanda de calefacció tipus F – 80,33 Kwh/m2.any 
o Demanda de refrigeració tipus C – 7,47 Kwh/m2.any 

- Posterior a la millora de les instal·lacions i aportació de ventilació forçada. 
o Calificació energètica global emissions de diòxid de carboni tipus A – 18,4 

KgCO2/m
2.any 

o Demanda de calefacció tipus C – 58,75 Kwh/m2.any 
o Demanda de refrigeració tipus D – 12,61 Kwh/m2.any 
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9. PRESSUPOST 
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Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 01  DESMUNTATGE I ENDERROC

1 K21A3G1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a
paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 Façana Nord 7,000 7,000

2 Façana Sud 11,000 11,000

3 Façana Est 6,000 6,000

4 Coberta 1,000 1,000

25,000 49,97 1.249,25

2 K215LDR1 ut Forat a coberta inclinada d'un diàmetre de 200mm per pas de xemeneia de la caldera de biomassa. Inclou el tapat del forat
amb aïllament, làmina impermeabilitzant i col·locació de teules

[C] [D] [E] [F]

1,000 100,24 100,24

TOTAL    01 .01             DESMUNTATGE I ENDERROC                 1.349,49

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 02  TANCAMENTS

1 E6ME1470 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, fixats amb
elements específics a l'estructura

1 Perfileria 6,000 2,100 12,600

2 3,000 7,300 21,900

3 6,000 6,100 36,600

4 2,000 1,900 3,800

74,900 280,61 21.017,69

2 EC172D43 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora trempada de 6 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.

1 Frontal 2,000 1,270 3,400 8,636

2 1,000 2,160 3,400 7,344

3 2,000 1,000 3,400 6,800

4 2,000 1,270 2,120 5,385

5 1,000 2,160 2,120 4,579

6 2,000 1,000 2,120 4,240

7 Laterals 2,000 1,880 3,400 12,784

8 2,000 1,880 2,100 7,896

9 Sostre 2,000 1,270 1,950 4,953

EUR
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10 1,000 2,160 1,950 4,212

11 2,000 1,000 1,950 3,900

70,729 127,09 8.988,95

3 KAV1LDR1 m2 Persiana enrotllable i graduable Solomatic R de Griesser similar, amb lama portant, guies reforçades i mecanismes
d'accionament.

1 Frontal 2,000 1,270 3,400 8,636

2 1,000 2,160 3,400 7,344

3 2,000 1,000 3,400 6,800

4 2,000 1,270 2,120 5,385

5 1,000 2,160 2,120 4,579

6 2,000 1,000 2,120 4,240

7 Laterals 2,000 1,880 3,400 12,784

8 2,000 1,880 2,100 7,896

9 Sostre 2,000 1,270 1,950 4,953

10 1,000 2,160 1,950 4,212

11 2,000 1,000 1,950 3,900

70,729 158,05 11.178,72

TOTAL    01 .02             TANCAMENTS                 41.185,36

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 03  TANCAMENTS PRACTICABLES

1 KA1D13R5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1 Façana Nord

2 0,55x0,9 4,000 4,000

4,000 67,26 269,04

2 KA1D19R5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1 Façana Nord

2 0,75x1,25 1,000 1,000

3 Façana Sud

4 0,75x1,25 1,000 1,000

5 Façana Est

EUR
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6 0,75x1,25 1,000 1,000

7 0,75x1,00 3,000 3,000

6,000 95,68 574,08

3 KA1D2FR5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1 Façana Nord

2 1,05x1,20 2,000 2,000

2,000 164,61 329,22

4 KA1D4KR5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1 Façana Sud

2 1,30x1,25 2,000 2,000

2,000 292,68 585,36

5 KA1D3DR5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1 Façana Sud

2 0,90x1,25 2,000 2,000

2,000 169,59 339,18

6 KA1D1DR5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1 Façana Est

2 0,85x1,35 2,000 2,000

2,000 108,37 216,74

7 KA1D4HR5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1 Façana Sud

2 0,90x1,55 1,000 1,000

EUR
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1,000 292,68 292,68

8 KA1D17R5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1 Façana Sud

2 0,75x0,70 1,000 1,000

1,000 80,68 80,68

9 KA1DF3R5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

1 Façana Sud

2 0,90x2,30 1,000 1,000

1,000 304,68 304,68

10 KA1DE7R5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

1 Façana Sud

2 Porta entrada 1,75x2,20 1,000 1,000

1,000 336,42 336,42

11 KA1DLDR1 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 60x200 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Inclou bastida de 4m d'alçada

1 Coberta 2,000 2,000

2,000 299,48 598,96

TOTAL    01 .03             TANCAMENTS PRACTICABLES                 3.927,04

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 04  REVESTIMENTS

1 K894LDR1 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

1 IPN 140 213,600 213,600

2 IPN 220 11,050 11,050

224,650 82,59 18.553,84

EUR
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2 K8Z2LDR2 m2 Insuflat de cel·lulosa a sostres de 14 cm de gruix, de la casa Biocell o similar, amb una densitat d'uns 50Kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,040 W/(mk)

1 Coberta inclinada 1,000 350,000 350,000

350,000 25,01 8.753,50

3 K865LDR1 m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF, de 19 mm de gruix, una conductivitat tèrmica de 0,04 w/mK i 130 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques agafades a les bigues
metàl·liques.

1 Coberta inclinada 1,000 350,000 350,000

350,000 40,46 14.161,00

4 K8Z2LDR1 m2 Sistema d'envolvent SATE SYSTEM per façanes, compost per aïllant fibra de fusta Termowall de Gutex o similar, amb
taulells de 1250x590x40mm, una conductivitat tèrmica de 0,042 W/m2K i una densitat de 160 kg/m3 , malla general R3000
160gr, perfil cantoner, perfil d'arrancada, ciment cola(10a 12kg), morter DSCRIL (1,5 a 3,5 kg), tacs (6-8 tacs m2) i acabat
amb pintura al silicat.

1 Façana Nord 81,000 81,000

2 Façana Sud 150,000 150,000

3 Façana Est 130,000 130,000

361,000 60,01 21.663,61

TOTAL    01 .04             REVESTIMENTS                 63.131,95

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 05  MÒDULS FOTOVOLTAICS

1 KGE1K221 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 210 Wp, amb marc d'alumini
anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia del
12,9%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada

[C] [D] [E] [F]

32,000 512,30 16.393,60

2 KGE22P36 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 4000 Wp, potència
nominal de sortida 3800 W, tensió nominal de sortida 230 V, rendiment màxim de 96 a 96,5%, grau de protecció IP-65,
col·locat

[C] [D] [E] [F]

1,000 2.998,83 2.998,83

TOTAL    01 .05             MÒDULS FOTOVOLTAICS                 19.392,43

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 06  COL·LECTORS SOLARS

1 KGE1LDR1 u Col·lector solar tèrmic per aigua calenta amb una superfície de 1x 2m, connectat a les existents

[C] [D] [E] [F]

EUR
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1,000 490,00 490,00

TOTAL    01 .06             COL·LECTORS SOLARS                 490,00

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 07  VENTILACIÓ

1 EE42QG22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment

1 2,000 4,500 9,000

9,000 50,65 455,85

2 EE42QB22D9C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-400-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

1 2,000 2,000 4,000

4,000 53,95 215,80

3 EE42Q922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment

1 1,000 30,000 30,000

2 1,000 15,000 15,000

45,000 31,57 1.420,65

4 EE42Q822D9BZ m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-200-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

1 2,000 25,000 50,000

2 2,000 8,000 16,000

66,000 19,55 1.290,30

5 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment

1 1,000 30,000 30,000

2 1,000 24,000 24,000

54,000 14,45 780,30

6 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

1 1,000 12,000 12,000

2 1,000 13,000 13,000

EUR
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25,000 17,84 446,00

7 EE42Q324D9H m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment. Article: ref. GL-100-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

1 Extracció lavabos 1,000 15,000 15,000

15,000 18,19 272,85

8 EEK1AC02 u Subministrament i col.locació de reixa d'impulsió/retorn de doble deflexió de 400x75mm per a conducte circular, amb aletes
orientables individualment. Construida en acer galvanitzat i lacada color a defenir per DF. Inclòs petit material de muntatge.

1 1,000 10,000 10,000

2 1,000 12,000 12,000

22,000 34,78 765,16

9 EEMHLDR1 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 5000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa, amb alimentació
monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

[C] [D] [E] [F]

1,000 4.697,29 4.697,29

10 EEM3A212 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 125 mm de diàmetre i 360 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en
conducte

1 Paret caixa escala 2,000 2,000

2,000 140,06 280,12

11 EEM3A512 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i 907 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en
conducte

1 Extractor lavabo 1,000 1,000

1,000 214,67 214,67

TOTAL    01 .07             VENTILACIÓ                 10.838,99

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 08  BIOMASSA

1 EE2BLDR1 u Subministre i connexió de caldera de policombustible SFL-4 amb una potència de 30 Kw de Ferroli o similar al circuit de
calefacció existent. La caldera funciona amb llenya, carbó o pel·let. Inclou els accessori perquè pugui treballar amb pel·let:
accessori porta per a pel·let, cremador de pel·let Ferroli SUN P7, contenidor de pel·let. Inclou regulador termoestàtic,
bomba, vas d'expansió i vàlvula de seguretat.

[C] [D] [E] [F]

1,000 5.735,50 5.735,50

2 EE2BLDR2 u Subministre i connexió de termoestufa Termogiove de 30 Kw de Ferroli o similar a la sala d'estar, amb connexió a la
xemeneia de la caldera de biomassa.

EUR
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[C] [D] [E] [F]

1,000 4.977,00 4.977,00

3 EE42C112D9K m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment. Article: ref. AH-150-05 de la serie Acer Inoxidable d'AIR TUB

1 Xemeneia caldera 5,000 5,000

5,000 40,04 200,20

4 EE41JP59 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

[C] [D] [E] [F]

1,000 55,19 55,19

TOTAL    01 .08             BIOMASSA                 10.967,89

Obra 01 PRESSUPOST CAN GRAU

Capítol 09  PÈRGOLA OEST

1 F222LDR1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb compressor i càrrega
mecànica del material excavat

1 Excavació 4,000 2,000 8,000

8,000 59,98 479,84

2 F228AH00 m3 Rebliment i piconatge de pou d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

1 4,000 2,000 0,250 2,000

2,000 40,29 80,58

3 F241LDR1 m3 Transport de terres abonada, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 20 km

1 4,000 1,500 6,000

6,000 31,33 187,98

4 PLANLDR1 ud Planta trepadora tipus Parra Virgínia

[C] [D] [E] [F]

4,000 20,00 80,00

5 E435LDR1 m Subministre i col·locació de biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 20x10 cm de secció i llargària de fins a 4,5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1),
col·locada sobre suports d'acer fixada a les parets.

EUR
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1 Biguetes transversals 5,000 4,500 22,500

2 1,000 4,500 4,500

27,000 60,00 1.620,00

6 E435LDR2 m Subministre i col·locació de biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x10 cm de secció i llargària de fins a 4 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1),
col·locada sobre suports d'acer fixada a les parets.

1 Biguetes 10x10 14,000 4,000 56,000

56,000 37,00 2.072,00

TOTAL    01 .09             PÈRGOLA OEST                 4.520,40

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DESMUNTATGE I ENDERROC 1.349,49

Capítol 01.02  TANCAMENTS 41.185,36

Capítol 01.03  TANCAMENTS PRACTICABLES 3.927,04

Capítol 01.04  REVESTIMENTS 63.131,95

Capítol 01.05  MÒDULS FOTOVOLTAICS 19.392,43

Capítol 01.06  COL·LECTORS SOLARS 490,00

Capítol 01.07  VENTILACIÓ 10.838,99

Capítol 01.08  BIOMASSA 10.967,89

Capítol 01.09  PÈRGOLA OEST 4.520,40

Obra 01 Pressupost CAN GRAU 155.803,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
155.803,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CAN GRAU 155.803,55

155.803,55

euros
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PRESSUPOST DE CONTRACTA.   

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 155.803,55
DESPESES GENERALS 13% 20.254,46
BENEFICI INDUSTRIAL 6% 9.348,21

185.406,22
I.V.A. 21 % 38.935,31
TOTAL, IVA INCLÒS 224.341,53

TOTAL PRESSUPOST, SENSE IVA 185.406,22

TOTAL PRESSUPOST, IVA INCLÒS 224.341,53

Ascendeix el pressupost de contracte, sense IVA, a la quantitat de CENT VUITANTA-CINC MIL
QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (188.857,22 €)

L'arquitecta tècnica

Laura del Rio Fernández
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CONCLUSIONS 
 
Per finalitzar es fa una comparativa de l’estat inicial de l’edifici i de la proposta final. 
El programa Lider ens proporciona el percentatge de demanda de l’edifici (color 
vermell) respecte un edifici de referència que compleix els requisits mínims (color blau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica de l’estat inicial de l’edifici on es veu que no compleix els requisits mínims. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica de la proposta de millora on compleix els requisits mínims. 
 
Per una altra banda, el programa Ce3X ens indica les emissions de CO2 i la 
qualificació energètica, on passem d’una classificació G a una A 
 
 
 
 
 

 

Can Grau actual       Proposta de millora a Can Grau 
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Annex 2: PROGRAMA LIDER 
 
Resultat demanda energètica de Can Grau – ESTAT ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Can Grau - Estat actual

Fecha: 11/03/2014

Localidad: Olivella

Comunidad: 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Can Grau - Estat actual

Localidad
Olivella

Comunidad

Fecha: 11/03/2014 Ref: 2A98484A5FD7A3 Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Can Grau - Estat actual

Olivella

Laura del Río

(null)

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 70,8124,8

Proporción relativa calefacción refrigeración 2,697,4

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Can Grau - Estat actual

Localidad
Olivella

Comunidad

Fecha: 11/03/2014 Ref: 2A98484A5FD7A3 Página: 2

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E01_ME001_V2 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E01_ME001_V2001 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E01_ME001 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E01C001 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E01C002 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E01C003_V1 Uventana = 4.30W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E01C003 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E01_FI002 U = 1.91W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E02_ME001 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E02C001 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E02C002 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E02C009 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E02C010 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E02C011 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E02_FI001 U = 1.91W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E04_ME001_V1 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E04_ME001 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E04C005 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E04C006 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E04_FI006 U = 1.91W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E03_ME001_V1 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E03_ME001 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E03C001 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 
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Opción

General

Proyecto
Can Grau - Estat actual

Localidad
Olivella

Comunidad

Fecha: 11/03/2014 Ref: 2A98484A5FD7A3 Página: 3

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E03C002 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E03C003 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E03C004 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E03C005 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E03C006 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E03C007 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E03_FI003 U = 1.91W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E05_ME001_V1 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E05_ME001 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E05_ME002_V1 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E05_ME002_V2 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E05_ME002_V3 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E05_ME002 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E05_ME003_V1 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E05_ME003 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E05C007 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E05C008 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E05C009 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E05C001 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E05C002 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E05C003 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E05_FI007 U = 1.91W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E06_ME001_V2 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E06_ME001_V2001 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E06_ME001_V3 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E06_ME001_V4 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P02_E06_ME001 U = 1.51W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P02_E06C007 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E06C008 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E06C009 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E06_FI004 U = 1.91W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07C011 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E07C004 U = 1.58W/m2K Ulimite = 0.49W/m2K, 

P02_E07_FI005 U = 1.91W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E01_PE001_V Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E01_PE001 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E01_FTER001 U = 0.69W/m2K Ulimite = 0.64W/m2K, 

Aislamiento Perimetral de la Solera U = 1.80W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E02_PE004 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E03_PE002_V Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E03_PE002 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E04_PE004 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E05_PE001 U = 1.51W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E06_PE003 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E07_PE003_V Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E07_PE003 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E07_PE004_V Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E07_PE004_V001 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E07_PE004_V002 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E07_PE004 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E07_PE005 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E07_FTER007 U = 0.73W/m2K Ulimite = 0.64W/m2K, 

P01_E08_PE006_V Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E08_PE006_V001 Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E08_PE006 U = 1.51W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

P01_E11_PE002_V Uventana = 4.96W/m2K Ulimite = 3.50W/m2K, 

P01_E11_PE002 U = 1.55W/m2K Ulimite = 0.86W/m2K, 

Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P02_E01C001 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E01C002 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E01C003 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E02C001 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E02C002 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E02C009 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E02C010 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E02C011 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 
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Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P02_E04C005 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E04C006 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E03C001 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E03C002 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E03C003 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E03C004 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E03C005 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E03C006 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E03C007 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E05C007 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E05C008 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E05C009 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E05C001 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E05C002 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E05C003 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E06_ME001 fRsi = 0.62 fRsi_minimo = 0.75, 

P02_E06C007 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.75, 

P02_E06C008 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.75, 

P02_E06C009 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.75, 

P02_E07C011 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 

P02_E07C004 fRsi = 0.61 fRsi_minimo = 0.61, 
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Los siguientes puentes térmicos tienen un factor de temperatura superficial menor que el mínimo permitido.

PILAR fRsi = 0.64 fRsi_minimo = 0.75, 

HUECO_VENTANA fRsi = 0.64 fRsi_minimo = 0.75, 

UNION_CUBIERTA fRsi = 0.74 fRsi_minimo = 0.75, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P02_E01 P02 Residencial 3 41,42 3,45

P02_E02 P02 Residencial 3 93,36 3,45

P02_E04 P02 Residencial 3 23,84 3,45

P02_E03 P02 Residencial 3 48,06 3,45

P02_E05 P02 Residencial 3 70,93 3,45

P02_E06 P02 Residencial 4 38,02 3,45

P02_E07 P02 Residencial 3 17,74 3,45

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 39,01 3,45

P01_E01 P01 Residencial 3 66,88 3,20

P01_E02 P01 Residencial 3 6,59 3,20

P01_E03 P01 Residencial 3 17,92 3,20

P01_E04 P01 Residencial 3 42,53 3,20

P01_E05 P01 Residencial 3 19,56 3,20

P01_E06 P01 Residencial 3 54,32 3,20

P01_E07 P01 Residencial 3 70,93 3,20

P01_E08 P01 Residencial 3 18,60 3,20

P01_E09 P01 Residencial 3 14,09 3,20

P01_E10 P01 Residencial 3 12,50 3,20

P01_E11 P01 Residencial 3 23,84 3,20

P01_E12 P01 Residencial 3 0,21 3,20
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3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Teula 0,760 1500,00 800,00 - 30 SI

Morter 5 cm 1,300 1800,00 1000,00 - 10 SI

Doble rasilla de 1,5 cm 1,000 2000,00 800,00 - 30 SI

Morter de 3 cm 1,300 1800,00 1000,00 - 10 SI

Mamposteria 1,400 1800,00 1000,00 - 40 SI

placa lleugera 5 cm 0,190 600,00 1000,00 - 4 SI

Totxana 0,320 770,00 1000,00 - 10 SI

Mat 0,320 1000,00 1000,00 - 10 SI

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Coberta 1,58 Teula 0,100

Morter 5 cm 0,050
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Coberta 1,58 Doble rasilla de 1,5 cm 0,030

placa lleugera 5 cm 0,050

F Oest P1 0,37 Morter de 3 cm 0,030

Totxana 0,150

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

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

Mat 0,050

Morter de 3 cm 0,010

Cerramiento_2 1,55 Morter de 3 cm 0,030

Mamposteria 0,600

Morter de 3 cm 0,030

Forjado unidireccional 2,30 Doble rasilla de 1,5 cm 0,030

Morter de 3 cm 0,030

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Mur de contencio 1,08 Mamposteria 1,000

Morter de 3 cm 0,050

Terra 2,63 Doble rasilla de 1,5 cm 0,015

Morter de 3 cm 0,010

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

Rajola-Fachada 1,51 Morter de 3 cm 0,030

Mamposteria 0,600

Morter de 3 cm 0,030

Azulejo cerámico 0,020
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3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_M_6 5,70 0,85 SI

VER_DB2_4-12-4 1,80 0,70 SI

Vidrio 6mm 5,70 0,85 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

Marco 2,00 SI

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20 --

VER_Madera de densidad media baja 2,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre Finestra tipus

Acristalamiento Vidrio 6mm

Marco Marco

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,96

Factor solar 0,69

Justificación SI
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Nombre Puerta vidre doble

Acristalamiento VER_DB2_4-12-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 1,94

Factor solar 0,64

Justificación SI

Nombre Porta fusta

Acristalamiento VER_M_6

Marco VER_Madera de densidad media baja

% Hueco 100,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,00

Factor solar 0,06

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,76



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Can Grau - Estat actual

Localidad
Olivella

Comunidad

Fecha: 11/03/2014 Ref: 2A98484A5FD7A3 Página: 13

Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,74

Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,74

Esquina saliente 0,16 0,81

Hueco ventana 0,27 0,64

Esquina entrante -0,13 0,84

Pilar 0,77 0,64

Unión solera pared exterior 0,13 0,75
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01 41,4  1  90,6  163,4  100,0  78,3  

P02_E02 93,4  1  76,6  152,0  86,8  79,2  

P02_E04 23,8  1  70,4  172,0  53,5  114,5  

P02_E03 48,1  1  73,2  179,2  54,6  153,6  

P02_E05 70,9  1  100,0  165,2  53,9  92,9  

P02_E06 38,0  1  92,0  163,7  42,0  261,6  

P02_E07 17,7  1  60,4  176,6  40,6  0.0  

P01_E01 66,9  1  36,1  58,1  0,0  0.0  

P01_E02 6,6  1  75,7  109,5  0,0  0.0  

P01_E03 17,9  1  44,6  96,9  0,0  0.0  

P01_E04 42,5  1  31,3  83,1  0,0  0,0  

P01_E05 19,6  1  59,3  98,9  0,0  0.0  

P01_E06 54,3  1  30,0  82,7  0,0  0,0  

P01_E07 70,9  1  62,4  103,8  0,0  0,0  

P01_E08 18,6  1  63,3  102,3  0,0  0,0  

P01_E09 14,1  1  31,2  92,6  0,0  0.0  

P01_E10 12,5  1  30,6  90,9  0,0  0.0  

P01_E11 23,8  1  43,7  98,9  0,0  0.0  

P01_E12 0,2  1  32,6  96,7  0,0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Teula

Morter 5 cm

Doble rasilla de 1,5 cm

Morter de 3 cm

Mamposteria

placa lleugera 5 cm

Totxana

Mat

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento VER_M_6

VER_DB2_4-12-4

Vidrio 6mm

Marco Marco



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3: PROGRAMA LIDER 
 
Resultat demanda energètica de Can Grau – ESTAT PROPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
Comentari: 
 
Segons els resultats del programa Lider al calcular la millora de la pell de l’edifici de la masia 
de Can Grau, obtenim un percentatge de demanda de calefacció del nostre edifici de 74,9%, 
respecte al de l’edifici de referència, que té un 96,4%. 
Tot i així, el programa Lider diu que no compleix amb els requisits del DB HE1, degut a que 
alguns elements de l’envolvent tèrmica no satisfan els requeriment mínims. 
En aquest estudi, els elements que no compleixen són els envans interiors i els forjat de 
planta primera.. Però no els tindrem en consideració per realitzar el càlcul de transmitància 
tèrmica, perquè es troben dins de la zona d’habitabilitat de l’edifici i, per tant, no és necessari 
el càlcul. 
 



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Can Grau - Estat proposta

Fecha: 12/03/2014

Localidad: Olivella

Comunidad: 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Can Grau - Estat proposta

Olivella

Laura del Río

(null)

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 64,574,9

Proporción relativa calefacción refrigeración 3,696,4

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E01_MED004 U = 2.06W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E01_MED001 U = 1.85W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E02_MED002 U = 1.85W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E04_MED001 U = 2.06W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E04_MED003 U = 1.85W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E03_MED003 U = 2.06W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E03_MED001 U = 1.85W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E05_MED003 U = 1.85W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E06_MED002 U = 1.12W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E06_MED004 U = 1.27W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E06_MED003 U = 1.85W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_MED001 U = 1.27W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P02_E07_MED003 U = 1.27W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E05_MED001 U = 1.12W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E05_MED002 U = 2.03W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E06_MED001 U = 1.47W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E08_MED001 U = 1.27W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E09_MED001 U = 1.27W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E11_MED001 U = 1.27W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E11_MED002 U = 1.47W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

Existe riesgo de formación de condensaciones intersticiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.
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Existe riesgo de formación de condensaciones intersticiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P02_E01C001 

P02_E01C002 

P02_E02C001 

P02_E02C002 

P02_E02C009 

P02_E02C010 

P02_E02C011 

P02_E02C003 

P02_E04C005 

P02_E04C006 

P02_E03C001 

P02_E03C002 

P02_E03C003 

P02_E03C004 

P02_E03C005 

P02_E03C006 

P02_E03C007 

P02_E05C007 

P02_E05C008 

P02_E05C009 

P02_E05C001 

P02_E05C002 

P02_E05C003 
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Existe riesgo de formación de condensaciones intersticiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P02_E06C007 

P02_E06C008 

P02_E06C009 

P02_E07C011 

P02_E07C004 

Los siguientes puentes térmicos tienen un factor de temperatura superficial menor que el mínimo permitido.

PILAR fRsi = 0.64 fRsi_minimo = 0.75, 

HUECO_VENTANA fRsi = 0.64 fRsi_minimo = 0.75, 

UNION_CUBIERTA fRsi = 0.74 fRsi_minimo = 0.75, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P02_E01 P02 Residencial 3 41,42 3,45

P02_E02 P02 Residencial 3 93,36 3,45

P02_E04 P02 Residencial 3 23,84 3,45

P02_E03 P02 Residencial 3 48,06 3,45

P02_E05 P02 Residencial 3 70,93 3,45

P02_E06 P02 Residencial 4 38,02 3,45

P02_E07 P02 Residencial 3 17,74 3,45

P02_E08 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 39,01 3,45

P01_E01 P01 Residencial 3 66,88 3,20

P01_E02 P01 Residencial 3 6,59 3,20

P01_E03 P01 Residencial 3 17,92 3,20

P01_E04 P01 Residencial 3 42,53 3,20

P01_E05 P01 Residencial 3 19,56 3,20

P01_E06 P01 Residencial 3 54,32 3,20

P01_E07 P01 Residencial 3 70,93 3,20

P01_E08 P01 Residencial 3 18,60 3,20

P01_E09 P01 Residencial 3 14,09 3,20

P01_E10 P01 Residencial 3 12,50 3,20

P01_E11 P01 Residencial 3 23,84 3,20

P01_E12 P01 Residencial 3 0,21 3,20
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3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Teula 0,760 1500,00 800,00 - 30 SI

Morter 5 cm 1,300 1800,00 1000,00 - 10 SI

Doble rasilla de 1,5 cm 1,000 2000,00 800,00 - 30 SI

Morter de 3 cm 1,300 1800,00 1000,00 - 10 SI

Mamposteria 1,400 1800,00 1000,00 - 40 SI

placa lleugera 5 cm 0,190 600,00 1000,00 - 4 SI

Totxana 0,320 770,00 1000,00 - 10 SI

Mat 0,320 1000,00 1000,00 - 10 SI

Celulosa 0,040 40,00 1980,00 - 1 SI

Fibra fusta coberta 0,042 160,00 2100,00 - 1 SI

SATE - FUSTA 4 CM - - - 0,96 - SI

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Coberta 0,22 Teula 0,100

Morter 5 cm 0,050

Doble rasilla de 1,5 cm 0,030

placa lleugera 5 cm 0,050

Celulosa 0,140

Fibra fusta coberta 0,020

F Oest P1 0,37 Morter de 3 cm 0,030

Totxana 0,150

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

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

Mat 0,050

Morter de 3 cm 0,010

Cerramiento_2 0,62 SATE - FUSTA 4 CM 0,000

Morter de 3 cm 0,030

Mamposteria 0,600

Morter de 3 cm 0,030

Interior 70 0,44 Morter de 3 cm 0,030

Mat 0,650

Morter de 3 cm 0,030

Interior 55 0,56 Morter de 3 cm 0,030

Mat 0,500

Morter de 3 cm 0,030

Interior 85 0,37 Morter de 3 cm 0,030

Mat 0,800
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Interior 85 0,37 Morter de 3 cm 0,030

Azulejo cerámico 0,020

Forjado unidireccional 2,23 Doble rasilla de 1,5 cm 0,030

Morter de 3 cm 0,050

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Mur de contencio 1,08 Mamposteria 1,000

Morter de 3 cm 0,050

Terra 2,63 Doble rasilla de 1,5 cm 0,015

Morter de 3 cm 0,010

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200

Enva 2,52 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Mat 0,050

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Rajola-Fachada 0,62 SATE - FUSTA 4 CM 0,000

Morter de 3 cm 0,030

Mamposteria 0,600

Morter de 3 cm 0,030

Azulejo cerámico 0,020

Interior 70-rajola 1,44 Morter de 3 cm 0,030

Mamposteria 0,650

Morter de 3 cm 0,030

Azulejo cerámico 0,020

Interior 85-rajola 1,25 Morter de 3 cm 0,030
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Interior 85-rajola 1,25 Mamposteria 0,800

Morter de 3 cm 0,030

Azulejo cerámico 0,020

Enva enrajolat 2,48 Azulejo cerámico 0,020

Morter de 3 cm 0,030

Mat 0,050

Morter de 3 cm 0,030

Azulejo cerámico 0,020

Interior 55-azulejo 1,70 Morter de 3 cm 0,030

Mamposteria 0,500

Morter de 3 cm 0,030

Azulejo cerámico 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_M_6 5,70 0,85 SI

VER_DC_4-12-4 2,80 0,75 SI

VER_DB2_4-12-4 1,80 0,70 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre
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Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Madera de densidad media baja 2,00 --

VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20 --

3.3.3 Huecos

Nombre Puerta vidre doble

Acristalamiento VER_DB2_4-12-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,94

Factor solar 0,64

Justificación SI

Nombre Porta fusta

Acristalamiento VER_M_6

Marco VER_Madera de densidad media baja

% Hueco 100,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,00

Factor solar 0,06

Justificación SI

Nombre Finestra millorada Nord
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Acristalamiento VER_DB2_4-12-4

Marco VER_Madera de densidad media baja

% Hueco 17,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,83

Factor solar 0,59

Justificación SI

Nombre Finestra millorada Sud

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Madera de densidad media baja

% Hueco 22,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,62

Factor solar 0,59

Justificación SI

Nombre Finestra millorada Est

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Madera de densidad media baja

% Hueco 18,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,65

Factor solar 0,62

Justificación SI
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Nombre Porta entrada

Acristalamiento VER_DC_4-12-4

Marco VER_Madera de densidad media baja

% Hueco 16,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,67

Factor solar 0,63

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,76

Encuentro suelo exterior-fachada 0,46 0,74

Encuentro cubierta-fachada 0,46 0,74

Esquina saliente 0,16 0,81

Hueco ventana 0,27 0,64

Esquina entrante -0,13 0,84

Pilar 0,77 0,64

Unión solera pared exterior 0,13 0,75
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01 41,4  1  11,9  85,8  12,9  34,2  

P02_E02 93,4  1  10,5  80,7  100,0  110,8  

P02_E04 23,8  1  9,4  88,6  12,1  36,4  

P02_E03 48,1  1  9,3  87,9  22,2  89,2  

P02_E05 70,9  1  13,9  88,6  24,9  61,7  

P02_E06 38,0  1  12,2  84,8  0,0  0.0  

P02_E07 17,7  1  7,5  88,2  0,0  0.0  

P01_E01 66,9  1  7,9  48,5  0,0  0.0  

P01_E02 6,6  1  17,6  67,5  0,0  0.0  

P01_E03 17,9  1  14,0  72,1  0,0  0.0  

P01_E04 42,5  1  6,9  66,4  0,0  0,0  

P01_E05 19,6  1  11,5  67,2  0,0  0.0  

P01_E06 54,3  1  6,7  71,5  0,0  0,0  

P01_E07 70,9  1  11,4  71,1  0,0  0,0  

P01_E08 18,6  1  11,2  67,4  0,0  0,0  

P01_E09 14,1  1  8,6  73,5  0,0  0.0  

P01_E10 12,5  1  6,9  73,0  0,0  0.0  

P01_E11 23,8  1  8,5  74,3  0,0  0.0  

P01_E12 0,2  1  100,0  71,7  0,0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Teula

Morter 5 cm

Doble rasilla de 1,5 cm

Morter de 3 cm

Mamposteria

placa lleugera 5 cm

Totxana

Mat

Celulosa

Fibra fusta coberta

SATE - FUSTA 4 CM

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Acristalamiento VER_M_6

VER_DC_4-12-4

VER_DB2_4-12-4
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CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CAN GRAU
Dirección Casa de Colònies Olivella (Barcelona)
Municipio Olivella Código Postal x
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D2 Año construcción 1500

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT79
Referencia/s catastral/es x

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos LAURA DEL RÍO NIF x
Razón social x CIF x
Domicilio x
Municipio x Código Postal x
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail x
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

A< 26.1

B26.1-42.4

C42.4-65.2

D65.2-84.7

E84.7-104.3

F104.3-130.4

 139.97 GG≥ 130.4

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 21/2/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 603.54

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 333.4 2.39 Conocido
Façana Nord Fachada 115.56 1.66 Conocido
Façana Sud Fachada 150.78 1.66 Conocido
Façana Est Fachada 159.37 1.66 Conocido
Façana Oest Fachada 51 0.41 Conocido
Muro con terreno Fachada 36.51 1.01 Estimado
Suelo con terreno Suelo 603.54 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra Nord Hueco 2.05 5.70 0.85 Conocido Conocido

Finestra Nord 2 Hueco 0.95 5.70 0.85 Conocido Conocido

Finestra Nord 3 Hueco 2.52 5.70 0.85 Conocido Conocido

Finestra Sud 1 Hueco 3.25 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Sud 2 Hueco 3.38 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Sud 3 Hueco 0.52 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Sud 4 Hueco 6.26 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Sud 5 Hueco 0.95 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Sud 6 Hueco 2.02 5.70 0.82 Estimado Estimado

Porta entrada Hueco 4.58 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Est 1 Hueco 3.47 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Est 2 Hueco 2.31 5.70 0.82 Estimado Estimado

Portes correderes Hueco 11.76 3.30 0.75 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Porta 1 Hueco 2.92 0.00 0.00 Estimado Estimado

Porta 2 Hueco 1.89 0.00 0.00 Estimado Estimado

Lluernari Lucernario 1.1 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Condensación 30 39.50 Gasóleo-C Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Condensación 30 39.50 Gasóleo-C Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 5.63 5.63 100.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 603.54 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 26.1

B26.1-42.4

C42.4-65.2

D65.2-84.7

E84.7-104.3

F104.3-130.4

 139.97 GG≥ 130.4

CALEFACCIÓN ACS
G A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

121.61 3.23

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
C D

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

139.97 2.16 13.0

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 40.3

B40.3-65.5

C65.5-100.8

D100.8-131.0

E131.0-161.2

 167.37 FF161.2-201.6

G≥ 201.6

A< 2.9

B2.9-4.6

 5.66 CC4.6-7.1

D7.1-9.3

E9.3-11.4

F11.4-14.3

G≥ 14.3

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
167.37 5.66

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 212.2

B212.2-344.9

C344.9-530.6

D530.6-689.8

E689.8-849.0

F849.0-1061.2

 530.62 GG≥ 1061.2

CALEFACCIÓN ACS
3.15 G 0.22 A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

457.62 12.14

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.79 C 1.25 D

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

530.62 8.69 52.17



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 5: PROGRAMA Ce3X 
 
Resultat qualificació energètica de Can Grau  
MILLORA PELL DE L’EDIFICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Fecha 24/2/2014
Ref. Catastral x Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CAN GRAU MILLORA ENVOLVENT
Dirección Casa de Colònies Olivella (Barcelona)
Municipio Olivella Código Postal x
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D2 Año construcción 1500

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT79
Referencia/s catastral/es x

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos LAURA DEL RÍO NIF x
Razón social x CIF x
Domicilio x
Municipio x Código Postal x
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail x
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

A< 24.5

B24.5-39.8

C39.8-61.2

 77.42 DD61.2-79.5

E79.5-97.8

F97.8-122.3

G≥ 122.3

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 21/2/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 603.54

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 333.4 0.73 Conocido
Façana Nord Millorada Fachada 115.56 0.64 Conocido
Façana Sud Millorada Fachada 150.78 0.64 Conocido
Façana Est millorada Fachada 159.37 0.64 Conocido
Façana Oest Fachada 51 0.41 Conocido
Muro con terreno millorat Fachada 36.51 0.31 Estimado
Suelo con terreno millorat Suelo 603.54 0.25 Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra Sud 1 millorada Hueco 3.25 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 2 millorada Hueco 3.38 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 3 millorada Hueco 0.52 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 4 millorada Hueco 6.26 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 5 millorada Hueco 0.95 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 6 millorada Hueco 2.02 2.80 0.75 Conocido Conocido

Porta entrada Hueco 4.58 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Est 1 millorada Hueco 3.47 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Est 2 millorada Hueco 2.31 2.80 0.75 Conocido Conocido

Portes correderes millorades Hueco 11.76 2.80 0.75 Conocido Conocido

Porta 1 Hueco 2.92 0.00 0.00 Estimado Estimado

Porta 2 Hueco 1.89 0.00 0.00 Estimado Estimado

Finestra Nord millorada Hueco 2.05 1.60 0.70 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra Nord 2 millorada Hueco 0.95 1.60 0.70 Conocido Conocido

Finestra Nord 3 millorada Hueco 2.52 1.60 0.70 Conocido Conocido

Lluernari millorat Lucernario 2.2 3.40 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Condensación 30 39.50 Gasóleo-C Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Condensación 30 39.50 Gasóleo-C Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 5.63 5.63 100.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 603.54 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.5

B24.5-39.8

C39.8-61.2

 77.42 DD61.2-79.5

E79.5-97.8

F97.8-122.3

G≥ 122.3

CALEFACCIÓN ACS
F A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

58.37 3.23

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
E D

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

77.42 2.85 13.0

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 36.5

B36.5-59.3

C59.3-91.2

 80.33 DD91.2-118.5

E118.5-145.9

F145.9-182.4

G≥ 182.4

A< 2.5

B2.5-4.0

C4.0-6.2

D6.2-8.1

 7.47 EE8.1-9.9

F9.9-12.4

G≥ 12.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
80.33 7.47

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 118.2

B118.2-192.0

C192.0-295.4

 295.43 DD295.4-384.1

E384.1-472.7

F472.7-590.9

G≥ 590.9

CALEFACCIÓN ACS
1.67 F 0.22 A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

219.65 12.14

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
1.2 D 1.25 D

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

295.43 11.47 52.17



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 6: PROGRAMA Ce3X 
 
Resultat qualificació energètica de Can Grau  
MILLORA PELL DE L’EDIFICI I INSTAL·LACIONS 
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CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CAN GRAU MILLORAT ENVOLVENT I INSTAL·LACIONS
Dirección Casa de Colònies Olivella (Barcelona)
Municipio Olivella Código Postal x
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D2 Año construcción 1500

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT79
Referencia/s catastral/es x

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos LAURA DEL RÍO NIF x
Razón social x CIF x
Domicilio x
Municipio x Código Postal x
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail x
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

 18.04 AA< 39.0

B39.0-63.3

C63.3-97.4

D97.4-126.6

E126.6-155.8

F155.8-194.8

G≥ 194.8

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 21/2/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 603.54

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 333.4 0.73 Conocido
Façana Nord Millorada Fachada 115.56 0.64 Conocido
Façana Sud Millorada Fachada 150.78 0.64 Conocido
Façana Est millorada Fachada 159.37 0.64 Conocido
Façana Oest Fachada 51 0.41 Conocido
Muro con terreno millorat Fachada 36.51 0.31 Estimado
Suelo con terreno millorat Suelo 603.54 0.25 Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra Sud 1 millorada Hueco 3.25 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 2 millorada Hueco 3.38 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 3 millorada Hueco 0.52 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 4 millorada Hueco 6.26 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 5 millorada Hueco 0.95 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Sud 6 millorada Hueco 2.02 2.80 0.75 Conocido Conocido

Porta entrada Hueco 4.58 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra Est 1 millorada Hueco 3.47 2.80 0.75 Conocido Conocido

Finestra Est 2 millorada Hueco 2.31 2.80 0.75 Conocido Conocido

Portes correderes millorades Hueco 11.76 2.80 0.75 Conocido Conocido

Porta 1 Hueco 2.92 0.00 0.00 Estimado Estimado

Porta 2 Hueco 1.89 0.00 0.00 Estimado Estimado

Finestra Nord millorada Hueco 2.05 1.60 0.70 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra Nord 2 millorada Hueco 0.95 1.60 0.70 Conocido Conocido

Finestra Nord 3 millorada Hueco 2.52 1.60 0.70 Conocido Conocido

Lluernari millorat Lucernario 1.1 3.40 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera Biomassa Caldera Estándar 32.5 72.80 Biomasa /
Renovable Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Plaques solars Caldera Estándar 24.0 41.4 Biomasa /
Renovable Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 5.63 5.63 100.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 603.54 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 18.04 AA< 39.0

B39.0-63.3

C63.3-97.4

D97.4-126.6

E126.6-155.8

F155.8-194.8

G≥ 194.8

CALEFACCIÓN ACS
A A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

0.00 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
C D

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

18.04 5.07 13.0

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 27.4

B27.4-44.5

 58.75 CC44.5-68.5

D68.5-89.1

E89.1-109.6

F109.6-137.1

G≥ 137.1

A< 4.3

B4.3-7.0

C7.0-10.8

 12.61 DD10.8-14.1

E14.1-17.3

F17.3-21.7

G≥ 21.7

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
58.75 12.61

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 113.1

B113.1-183.8

 282.81 CC183.8-282.8

D282.8-367.6

E367.6-452.5

F452.5-565.6

G≥ 565.6

CALEFACCIÓN ACS
0.4 B 1.97 F

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

103.01 107.24

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.87 C 1.25 D

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

282.81 20.39 52.17
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