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RESUM 
 
En aquest projecte es pretén adquirir un utillatge intel·lectual propi, per a poder oferir una proposta de 
millora d'edificació de baixa demanda energètica segons l'arquitectura definida per al que fa el 
programa funcional, la localització i l'entorn. Així com determinar els criteris per a l'elecció de sistemes 
passius i actius de control ambiental per poder explicar el significat d'una bona o mala ubicació, ús i 
forma de l'edifici, depenent de paràmetres mediambientals i no d'oportunitats econòmiques o 
monetàries. 
 
El nucli del projecte té com a base la diagnosi bioclimàtica d'un edifici unifamiliar aïllat, a Matadepera, 
conformat per PB, una PP, i tres PS. Aquesta diagnosi s’utilitza com a eina, que permet el posterior 
anàlisi de l'edificació envers clima, entorn i localització. Procedint a la determinació de criteris per a 
l'elecció de sistemes passius de control ambiental: funcional, lumínic, tèrmic, acústic i bioclimàtic, de 
forma independent, per oferir una proposta optimitzada i així reduir la demanda energètica de l'edifici, i 
fer que el conjunt de volums que el composen siguin més eficients. 
 
Com a conclusions, finalment s’avalua el comportament de l’edifici projectat envers el medi, clima i 
entorn que l’envolta i es proposa l´utilització dels medis naturals de control ambiental com el principal 
sistema d ‘acondicionament en la millora del comportament energètic del edifici, així com la possible 
adaptació de les necessitats de disseny i acondicionament de l’edificació depenent de paràmetres 
mediambientals, oferint un proposta conceptual per a la millora de la demanda energètica de l'edifici. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’arquitectura bioclimàtica, o d’elevada eficiència energètica té per objectiu la consecució d’un gran 
nivell de confort lumínic, tèrmic, i acústic, mitjançant l’adequació del disseny, la geometria, l’orientació i 
la construcció de l’edifici a les condiciones climàtiques del seu entorn. 
 
Es tracta d’ una arquitectura adaptada al medi ambient, sensible a l’ impacte que provoca en la natura, i 
que intenta minimitzar el consum energètic i amb ell, la contaminació ambiental. 
 
En aquest projecte es realitzarà una diagnosi bioclimàtica d’una vivenda unifamiliar al municipi de 
Matadepera, amb la finalitat de definir el comportament de l’edificació envers al medi i l’entorn que 
l’envolta. 
 
Aquesta diagnosi es basarà en l’anàlisi i la interpretació del conjunt de dades obtingudes per el 
programa paramètric d’anàlisi Ecotect, en els diferents camps directament relacionats amb l’entorn, 
com són l’anàlisi lumínic, el tèrmic, l’acústic, i en el seu conjunt el bioclimàtic, per a la posterior 
proposta conceptual de millora envers el comportament energètic de l’edifici en aquells punts que ho 
permetin, donant preferència a la utilització dels medis naturals de control ambiental com el principal 
sistema d' acondicionament en la millora i eficiència energètica del edifici.  
 
Cal tenir present que es parteix d’una arquitectura definida per al que fa el programa funcional, la 
localització i l'entorn, que s’ajusten a les necessitats de la propietat. 
 
 
2 ESTUDI DE L’ENTORN  
 
Els límits d'un edifici no són els seus murs. L’emplaçament d’un edifici determina les condicions 
climàtiques particulars de l’entorn a les que haurà de donar resposta. Es poden aprofitar aquestes 
condicions i fins i tot, amb algunes limitacions, modificar-les per afavorir-ne el comportament energètic.  
 
 
2.1  LOCALITZACIÓ DEL MUNICIPI 
 
Matadepera és un municipi de la part nord de la comarca del Vallès occidental, pertany a la província 
de Barcelona, Catalunya, Espanya. Localitzada en les coordenades segons una latitud 41º 35’ 57’’ 
Nord, i una longitud 2º 1’ 39’’ Est, es situa a peu de la muntanya de Sant Llorenç del Munt, a 423 
metres sobre el nivell del mar, i que té el seu punt culminant a La Mola, a 1.095 metres d'altura. 
 
El terme municipal té una superfície de 24,83 km ², dels quals més de la meitat pertanyen al parc 
natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Matadepera està situada a 6 km de Terrassa, 10 km de 
Sabadell i a uns 30 km de Barcelona. Té una població de 8.616 habitants (densitat 347 hab / km ²) (INE 
2.009) distribuïts en diversos barris i urbanitzacions (Casc antic, Les Pedritxes, Cavall Bernat, Can 
Robert, Rourets, Pla de Sant Llorenç, Drac Parc, Can Prat, Can Solà del Racó, Verge de Montserrat, 
Mas Sot, Can Vinyers).  On la tipologia constructiva té un caràcter residencial de vivendes unifamiliars 
adossades i aïllades, majoritàriament de PB, i PP. 
 
Limita amb els termes municipals de Terrassa a l'oest i al sud, Castellar del Vallès a l'est i Sant Llorenç 
Savall i Mura (al Bages) al nord. Es comunica amb Terrassa a través de la carretera BV-1275, amb 
Sabadell per la BV-1248 i amb Talamanca i Navarcles per la BV-1221. 
 
 
 
 
 

2.2 GEOGRAFIA DEL TERRENY 
 
Pel que fa a la geografia del terreny, Matadepera es troba situada les vessants meridionals de la 
muntanya de Sant Llorenç del Munt, un conglomerat rocós de poca vegetació que rodeja la vila, 
quedant aquesta en una vall de vegetació abundant de pinars, i alzinars, cercada dels diferents turons i 
altiplans, sent travessada de nord a sud i en tota la seva longitud per la riera de les Arenes. 
 
El desnivell total de la vila en tota la seva superfície ronda entre els 200m des de el seu punt més alt al 
nord, i el més baix, ja en el llindar amb Terrassa. 
 
En l’annex adjunt en la documentació gràfica  A-01, es pot apreciar una secció longitudinal del municipi 
a mode de skyline. 
 
A continuació podem observar una imatge representativa de la localització i geografia del municipi, 
extreta del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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2.3 CLIMATOLOGIA DEL MUNICIPI 
 
Podem classificar el clima de Matadepera, com a un clima mediterrani, o Csa segons la classificació 
climàtica internacional de Köppen. 
 
El clima és suau, temperat i càlid, determinat per primaveres i tardors variables, a on apareixen 
precipitacions durant tot l’any. La velocitat mitja del vent és de 14 km/h, amb una humitat relativa del 
48%, i una pressió atmosfèrica de 1019,1 hPa. 
 
La temperatura mitjana anual és de 14,2 ºC, on al juliol apareix el registre de màximes amb una mitja 
de 22,3 ºC, i al gener les mínimes de 7,2 ºC. 
 
En relació a les precipitacions podem determinar que el juliol és el mes més sec amb un recull de 37 
mm/h, mentre que al setembre amb 77 mm/h, és el mes on es registren més precipitacions. Aquestes 
dades fan referencia a la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que 
s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 
 
A continuació apareix el climograma, on es relaciona temperatures i precipitacions anuals. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI PROJECTAT 
 
L’edificació objecte de l’estudi, es troba a d’urbanització Verge de Montserrat, a Matadepera. 
Es defineix com una vivenda unifamiliar aïllada amb piscina, per a una família de sis 
components, amb orientació S 21ºO. La vivenda està composta per tres plantes soterrani de 
346 m²/planta, planta baixa de 182 m², i planta pis de 200m², comunicades entre elles per una 
escala en la zona nord-est i ascensor. 
El tercer nivell de soterrani recull les zones destinades a instal·lacions i sales tècniques, el 
segon nivell de soterrani es destina per a la sala de jocs i audiovisuals, bodega i bugaderia. 
El primer soterrani hi trobem l’accés per a vehicles al garatge, i una zona de fitness i spa. 
Cal destacar l’existència d’un lucernari que travessa els tres soterranis per l’aportació de llum en 
les zones sota rasant. 
La planta baixa s’entén com a planta principal i zona de dia, on trobem un ampli menjador-estar 
obert clarament a la façana sud, i la cuina en façana nord. 
Pel que fa a la planta pis, destinada a la zona de nit, trobem les habitacions amb orientació sud, 
deixant el distribuïdor en la basant nord. La coberta es defineix com una coberta planta 
transitable on apareixen lucernaris per als banys interiors de les habitacions. 
Aquestes distribucions queden recollides en l’Annex 1, com als plànols D-1 al D-7, i S-1 al S-4. 
L’envolvent de l’edifici està definida com a una façana de doble pell, o façana ventilada amb 
acabat de pedra estriada, aportant una major superfície i porositat en els paraments de 
tancament. 
 
3.1 ESTUDI DE L’EDIFICI PROJECTAT 
 
La forma d'un edifici representa un factor determinant en quant al seu aprofitament climàtic i 
relació amb l'entorn, definint dues de les seves principals característiques: la superfície de l´ 
envolvent i el volum. 
 
La superfície de l’envolvent representa el límit físic d'intercanvi de calor entre l'interior i l'exterior, 
mentre que el volum de l'edifici ens dóna una idea de la capacitat per emmagatzemar energia. 
 
El factor de forma quantifica aquesta relació entre forma i volum a través del quocient entre la 
superfície de l'envolvent de l'edifici i el volum que alberga. 
 
Des del punt de vista bioclimàtic, l'edifici òptim serà a priori el que tingui la mínima superfície de 
pèrdues mantenint el mateix volum d'emmagatzematge de calor. Tot això dependrà per 
descomptat del clima, definint  un factor de forma per a climes freds (entre 0,5 i 0,8), enfront de 
valors superiors a 1,2 en el cas dels climes càlids. En l’edifici objecte de l’estudi, obtenim un 
factor de forma de 0,39, per a una superfície de l’envolvent de 1.431 m², i un volum total de 
3.692 m³. Aquest resultat es veu clarament influenciat per al gran percentatge de l’edifici que es 
troba soterrat, i penalitza la part sobre rasant, sent aquest valor més representatiu d’un clima 
fred, més que temperat. 

 
Cal destacar en qualsevol cas que aquest concepte només s’utilitza com a primera aproximació 
de l'intercanvi d'energia calorífica de l'edifici amb l'exterior, ja que no recull paràmetres, ni 
característiques tan importants com el sistema constructiu de l'envoltant o la situació de l'edifici 
en l’entorn. L’ orientació i les estratègies passives de disseny tenen un paper més important si 
cap que el factor de forma en l’anàlisi de l’edifici. 
 
Per altra banda un altre indicador d’anàlisi, és la "compacitat", que correspon al valor invers del 
factor de forma i mesura el grau de concentració de les masses que componen l'edifici. 
Es pot dir que compacitats altes equivalen a una menor probabilitat d'existència de ponts 
tèrmics lligats a la envoltant, tot i que també augmenta el risc de generar dificultats de ventilació 
i il·luminació natural dels espais interiors, en reduir el contacte amb l'exterior. En el cas de 
l’edifici projectat, obtenim una compacitat de 2,58 també influenciada per les grans superfícies i 
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volums dels soterranis, aquest factor disminuiria en cas de contemplar únicament les plantes 
sobre rasant, però de totes maneres aquest valor seria alt, ja que l’edifici no disposa de grans 
porxades o terrasses. 
Una altra consideració a tenir en compte és que la coberta és una de les parts amb més 
exposició en un edifici, pel que són millors les solucions en les que té menor extensió. 
 
Així doncs podem sintetitzar l’estudi definint la tendència a formes allargades en direcció est-
oest, per a climes temperats, ja que en la latitud de l’edifici, les façanes orientades al sud de 
l'edifici reben tres vegades més radiació a l'hivern que els costats est i oest de l'edifici. Durant 
l'estiu els costats est i oest rebran major radiació que el mur sud. 
 
Com podem veure, l'orientació juga un paper decisiu en el comportament tèrmic de l'edifici, més 
enllà de la forma que tingui. 
 
Els següents dibuixos resum una primera aproximació pel que fa a les formes bàsiques més 
adequades dels edificis per als diferents climes segons Olgyay: 
 

 
 
 
Podem observar com el primer cas i d’esquerra a dreta, tenim una aproximació del que seria la 
forma d’un edifici per a un clima fred, temperat, càlid sec, i càlid humit. 
Segons la forma definida per l’edifici objecte d’estudi i els valors orientatius del factor de forma i 
la compacitat, podem dir que ens trobem en el punt mig entre clima fred i temperat, amb més 
tendència a clima fred, no sent el més adient per a les característiques climatològiques d’un 
clima mediterrani. 
 
 
4  DIAGNOSI BIOCLIMÀTICA 
 
L’arquitectura bioclimàtica, té per objectiu la consecució d’un gran nivell de confort tèrmic i visual 
mitjançant l’adequació del disseny, la geometria, l’orientació i la construcció de l’edifici a les 
condiciones climàtiques del seu entorn. Es tracta d’ una arquitectura adaptada al medi ambient, 
sensible a l’impacte que provoca en la natura, i que intenta minimitzar el consum energètic i 
amb ell, la contaminació ambiental. Com a criteris d'arquitectura bioclimàtica es defineixen, en 
conseqüència, totes aquelles mesures de disseny i construcció que no comporten el 
funcionament de qualsevol aparell consumidor d’energia, sigui d’origen fòssil o renovable. Les 
seves eines fonamentals són: 
 
• L’orientació de l’edifici per a l'assolellament.  
• L’ il·luminació natural. 

• La pell de l’edifici. 
• La utilització del propi edifici com a acumulador i captador-dissipador de calor. 
• Els sistemes de control solar. 
• La ventilació. 
• Els sistemes de control i regulació. 
 
En general cal remarcar la complexitat de les interdependències entre l’arquitectura i l’energia. 
Cal tenir present, que l’arquitectura bioclimàtica només és un aspecte en la concepció d’un 
edifici energèticament eficient. L’esquema de qualsevol actuació per obtenir un edifici de baix 
consum d’energia ha de ser: la minimització de la demanda energètica mitjançant l’aplicació de 
criteris d’arquitectura bioclimàtica i la satisfacció de la demanda d’energia restant amb un mínim 
impacte ambiental, és a dir, amb un mínim d’ús d’energies fòssils. 
 
4.1 ANÀLISI BIOCLIMÀTIC 
 
L’emplaçament d’un edifici determina les condicions climàtiques particulars de l’entorn a les que 
haurà de donar resposta.  
Es poden aprofitar aquestes condicions i fins i tot, amb algunes limitacions, modificar-les per 
afavorir-ne el comportament energètic, concepte conegut com a correcció de l’entorn. 
 
A més de considerar el clima general de la zona (temperatures, radiació solar, nivell 
pluviomètric), cal tenir en compte la possible influència d’altres paràmetres que conformen el 
microclima proper, com l’orientació, l'altitud, l'orografia del terreny, el vent, la presència propera 
d'una massa d’aigua, la plantació d’una massa forestal i la disposició de les edificacions dins les 
àrees urbanes. 
 
Tenint present aquest conceptes s’analitza l’entorn de la parcel·la de 994 m², emplaçada en la 
vall formada per el Turó de Can Candi a l’oest i la Carena del Guinard al est, denotant una zona 
d’alta inèrcia tèrmica i d’humitat, definint així les façanes nord com façanes fredes i humides a 
priori .  
Cal remarcar l’influencia del vent fred que transcorre durant les hores del dia ,a través d’una 
basta àrea forestal com és el Parc Nacional de Sant Llorenç, al nord, procedent de la depressió 
formada per el desnivell progressiu de nord a sud que recorre tot l’abast de la vall, potenciat i 
canalitzat per la riera en la zona est de la parcel·la.  
 
Pel que fa la zona sud, es detecta la immediata influència d’un dens nucli urbà en primera 
instància definit per el polígon industrial Nord, i el Pla de Bonaire,  que es defineix com a una 
bombolla climàtica que emet un gradient de les temperatures provocant una circulació del vent 
més calent (de sud a nord),en el canvi de temperatures dia/nit  inversa a l’acció diürna del vent 
comentada anteriorment.  
 
Cal destacar un element per a la correcció del entorn, ja projectat en l’interior de la parcel·la, 
com és la piscina, o massa d’aigua. Aquest element situat en front de la façana sud, aporta 
inèrcia tèrmica al conjunt de l’edifici, així com sensació de frescor degut a la creació de corrent 
d’aire provocats per l’evaporació de l’aigua en la basant sud, alhora que  proporciona una 
reflexió de llum i radiació en tota la façana. 
 
A nivell acústic, cal destacar l’existència d’una escola a un carrer direcció est, com a focus de 
una possible contaminació acústica en determinades franges horàries com podien ser l’hora 
d’entrada o sortida, l’esbarjo, o l’hora de dinar. Aquesta contaminació queda tamisada per 
l’edifici que llinda en la vessant est, i es podria diluir mitjançant vegetació o integrar panells 
acústics, tot i que la pròpia façana de l’edifici en estudi aporta molts punts a favor envers 
l’aïllament acústic. 
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Aquests conceptes anteriorment descrits, queden reflectits en el plànol B-01, i en aquest mapa 
conceptual del comportament de la parcel·la envers l’entorn i el clima característic que l’envolta, 
tenint present la tipologia d’edifici projectat. 
 

 
 

També queda reflectit l’efecte canviant de la direcció del vent en relació dia/nit, fenomen produït 
per la diferència de temperatures i densitats de l’aire fred del dia i el calent de la nit. 
 

 
4.2  ANÀLISI LUMÍNIC 
 
L’estudi lumínic de l’edifici, va directament lligat a l’estudi de l’assolellament i la irradiació solar. 
Per a aquest estudi s’analitzen mitjançant el programa paramètric Ecotect, el recull de dades i 
gràfiques de les diferents superfícies o façanes en les seves respectives orientacions i en les 
diferents condicions climàtiques de l’any. 
 
En primera instància s’ha estudiat el comportament de la trajectòria solar en el solstici d’estiu, al 
21 de Juny, on el sol adquireix la seva màxima alçada i la projecció d’aquest és la més 
perpendicular al pla ortogonal sent també el punt de màxima irradiació solar, i al solstici d’hivern, 
al 21 de Desembre, on el sol adquireix el seu punt més baix, i la seva projecció és la més 
perpendicular als plans de façana, on es recull la mínima irradiació solar en aquests paraments, 
a fi i efecte de determinar el comportament i l’influencia en el conjunt de l’edifici.  
 
 

Es prendrà  la façana sud com a referència per a l’anàlisi del recorregut solar, ja que aquesta és 
la que més hores rep la incidència de l’astre. Tanmateix es realitzarà l’anàlisi a les 13:00h per a 
garantir la perpendicularitat dels raigs amb la façana.   
 

 
 
Podem observar que en el solstici d’Hivern, i degut a la baixa alçada de la trajectòria solar, els 
rajos penetren a l’interior de la vivenda a traves de les diferents obertures definides en projecte, 
afavorint així a la penetració també de la irradiació al interior, aportant un afegit tèrmic. 
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Per altra banda, en el solstici d’Estiu, podem observar el cas invers a l’hivern, el sol està en el 
seu punt més alt projectant així els seus rajos de forma molt més perpendicular al pla ortogonal. 
Cal remarcar que gràcies a la porxada que composa el propi disseny de l’edifici, la incidència 
dels rajos a l’interior en les hores d’irradiació més elevada queda pràcticament reduïda, ajudant 
així a no sobre exposar l’interior de l’edifici a guanys tèrmic addicionals. 
 
De la mateixa manera es realitzarà l’anàlisi dels diferents punt de les façanes per a determinar 
el comportament lumínic de les obertures, com poden ser les finestres. 
 
Estudi dels punts 1 i 2 de la façana nord: 

 
Estereogràfic punt 1:                                           Estereogràfic punt 2: 
 

 
 

En els següents estereogràfics dels punts 1 i 2 disposats a la façana sud, podem observar com 
pràcticament el resultat és el mateix, degut la basant sud no es veu influenciada per l’acció 
directa del sol, restant en ombra pràcticament en tota la majoria de l’any. 
 
 
 
 
Estudi dels punts 3, 4, 5, i 6 de la façana oest. 
 

 
 
Estereogràfic punt 3:                                           Estereogràfic punt 4: 
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Estereogràfic punt 5:                                           Estereogràfic punt 6: 
 

 
 
 
En la façana oest, s’observa com rep la llum directa de les darreres hores del dia, que és molt 
direccional, variable i vermellosa, així doncs caldrà tenir cura de les possibles proteccions 
envers aquest assolellament, com per exemple unes orelleres orientables. 
 
 
Estudi dels punts 7 i 8 de la façana est. 
 
 

 

Estereogràfic punt 7:                                           Estereogràfic punt 8: 
 

 
 

 
 

Es manté el concepte esmentat en la façana oest, però en aquest cas la façana rep les primeres 
hores de llum sent aquesta variable en augment i intensitat. És per això que es minimitzen les 
obertures en l’orientació est. 
 
 
Estudi dels punts 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 de la façana sud. 
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Estereogràfic punt 9:                                           Estereogràfic punt 10: 

 

 
 
 
 
Estereogràfic punt 11:                                           Estereogràfic punt 12: 
 

 
 
 
 
 
La façana sud és la més afectada per a l’assolellament i la irradiació solar. En la planta pis 
trobem les façanes que composen les habitacions, estant aquestes directament exposades al 
gran impacte dels excessius guanys tèrmics de la irradiació durant tot l’any. 
 
 
 

 
 

Estereogràfic punt 13:                                       Estereogràfic punt 14: 
 

 
 

 
 
Estereogràfic punt 15: 
 

  
 
 
 
 
Caldria disposar en aquests espais o façanes elements com screens exteriors que alhora 
tamisarien l’interior de les habitacions, conjuntament amb vidres de molt baixa emissivitat, tot i 
que la solució òptima seria tractar la façana amb retranqueig en les obertures, de igual manera 
que es tracta la part inferior de la façana, on la porxada evita aquest efecte. 
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Un punt d’estudi lumínic interessant respecte el comportament de la pell de l’edifici, és la PB 
de façana sud, corresponent al menjador-estar. Tal i com em pogut comprovar amb anterioritat 
la façana sud és la més influenciada pel que fa a la incidència solar, havent-se previst en 
projecte un disseny que proporciona una porxada. 
 
És per això que s’ha analitzat el percentatge d’exposició de llum, o l’anomenat FLD, factor de 
llum diürna, en la superfície de la façana i de l’àrea del paviment.  
 
Per a la realització de l’anàlisi, en façana, s’ha considerat un valor de 8.500 lux com a unitat 
d’il·luminació, i un coeficient de 0,90 envers la neteja/transparència dels vidres.  
 
En la gràfica de la façana, on observem l’efecte de la porxada, fent disminuir la incidència 
solar, tot i tenir l’efecte reflectant de la piscina.  
 
  

 
 
 
 
Per a la realització de l’anàlisi, en l’interior, s’ha considerat un valor entre els 2.000 i 120 lux 
com a unitat d’il·luminació, i un coeficient de 0,90 envers la neteja/transparència dels vidres. 
 
En la següent gràfica de la incidència solar en l’interior de la vivenda, observem l’efecte de la 
porxada, en les obertures, descrivint l’efecte i distribució de la llum en planta, repartint-se sobre 
la major part de l’estança, quedant en menor proporció la zona d’accés a l’escala. 
Podem analitzar envers la distribució interior de l’espai. La cuina disposa d’ il·luminació 
constant de nord, i la zona destinada al menjador orientada al oest, gaudeix d’una il·luminació 
ideal, tot i que caldrà analitzar quina repercussió tèrmica té aquest factor.  
 
Tanmateix la zona destinada a l’estar, gaudeix d’una gran zona amb un factor d’il·luminació 
constant el la seva major superfície, propiciant a totes aquelles activitats de descans visual, 
com poden ser la lectura, o l’estudi.   
 
 

 

 
 
 
Per altra banda, també s’ha realitzat l’anàlisi de la reflexió interna d’aquesta llum que incideix 
per les obertures, podent observar en relació a la gràfica anterior, com en les zones 
d’il·luminació més constant o homogènia, és produïda per les reflexions internes dirigides en 
major part per el disseny interior de l’espai, on el tancament divisori entre estar i menjador 
dirigeix i reparteix, ambdues direccions la llum, evitant així possibles contrastos bruscs de llum 
en el canvi d’estances, i propiciant així un bon confort lumínic en la zona. 

 



 DIAGNOSI BIOCLIMATICA D’UN EDIFICI UNIFAMILIAR AÏLLAT A MATADEPERA 10

 
 
Pel que fa a la planta pis, es realitzarà l’anàlisi lumínic de la mateixa manera que amb la planta 
baixa, s’estudiarà com a punt principal d’interès la façana sud. On caldrà tenir en compte que 
aquesta zona funcionalment està definida com a zona de nit. 
 
En la gràfica de la façana sud que composa la planta pis, podem observar com la incidència 
solar, és gairebé d’un 92%, exceptuant la zona oest on aquesta incidència es veu mimada per 
la caiguda del sol, disminuint també la intensitat lumínica. 
 

 
 
 
Per a la realització de l’anàlisi, en l’interior, s’ha considerat un valor entre els 2.000 i 120 lux 
com a unitat d’il·luminació, i un coeficient de 0,90 envers la neteja/transparència dels vidres, de 
igual manera a l’anàlisi anterior. 
 
En la següent gràfica, podem observa la distribució interior de la llum envers als diversos 
tancaments que formen les habitacions. 
 
Pel que fa a les habitacions, podem observar com les obertures en façana focalitzen molt bé la 
zona de major incidència lumínica, en zones properes a escriptoris, i indirectament al llit. El 
bany de l’habitació 5, gaudeix d’una il·luminació molt intensa en tota la seva superfície i actua 
com a amortidor, d’aquesta llum envers la zona del llit on apareixen obertures en la vessant 
oest de petita repercussió lumínica. Un punt a destacar en la planta és el distribuïdor, que 
gaudeix d’una llum constant que avarca la major part de l’àrea destinada  al accés a les 
diferents habitacions. Els banys de les habitacions disposen de un petit lucernari el la part 
superior del forjat, que permet l’aportació de llum zenital.  
 
 
 
 

 
 

 
En el cas particular de la reflexió interna de la llum, podem apreciar en la següent gràfica com 
el comportament de la llum queda repartit pràcticament en tot l’àmbit de la planta, exceptuant 
els banys que es comporten com a un element independent. 
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L’altre punt d’estudi que requereix el seu anàlisi amb detall, són les plantes soterrani. Aquestes 
plantes no estan exposades a la incidència solar, però s’ha previst un gran lucernari en la 
terrassa de planta baixa, que permet canalitzar la llum solar a traves de les tres plantes 
soterrani i així aportar aquest afegit de llum natural en espais que a priori, es presenten amb 
problemes d’il·luminació, i necessiten un sistema auxiliar, com podria ser l’enllumenat elèctric. 
Tanmateix s’ha previst l’aprofitament del forat d’escala com un espai de vidre que ajuda en la 
mesura de lo possible en aquesta aportació lumínica.  
 
Per a la realització de l’anàlisi, en l’interior, s’ha considerat un valor entre els 2.000 i 120 lux 
com a unitat d’il·luminació, i un coeficient de 0,90 envers la neteja/transparència dels vidres, de 
igual manera als anàlisis anteriors. 
 
La següent gràfica mostra la distribució lumínica del soterrani 1, on podem apreciar que el tant 
el lucernari, tant com l’obertura de l’escala d’accés al soterrani per la zona de la terrassa, 
compleixen amb el propòsit projectat, proporcionant una àrea il·luminada d’aproximadament un 
40% de la superfície del soterrani. 
 
Cal fer una observació pel que fa al forat d’escala, que tot i no mostrar una gran aportació de 
llum en la gràfica, cal dir que en l’estudi no s’ha contemplat l’escala, la qual mostraria en petita 
part aquesta aportació de llum. 
 
Planta soterrani 1: 
 

 
 
 
 

La gràfica de la incidència solar en pla planta soterrani 2, mostra com tota aquella dispersió i 
gran aportació lumínica queda reduïda al propi àmbit de la obertura. En canvi el la gràfica del 
soterrani 3, es pot apreciar com gràcies a que la llum reflexa contra la planta i les parets, la 
dispersió lumínica es major que en el soterrani 2.  
 
Planta soterrani 2: 
 

 
Planta soterrani 3: 
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4.3 ANÀLISI TÈRMIC 
 
El principal objectiu de qualsevol anàlisi tèrmic, passa per determinar i definir els espais com a 
concepte de volums tèrmics, per a estudiar el comportament de tots els factors que intervenen 
directa o indirectament, i que finalment busquen l’eficiència energètica de l’edifici objecte 
d’estudi. És per això, que per a determinar l’eficiència energètica, necessitem saber l’ús al qual 
es destina cada espai, i cal analitzar la relació que tenen les persones envers el comportament 
de cada volum tèrmic. 
 
En la taula següent, es recull la relació d’hores d’us envers els diferents zones o volums 
tèrmics, per a poder analitzar posteriorment la seva eficiència energètica. 
 
Cal dir que en aquest estudi s’ha omes l’anàlisi del soterrani 3, ja que funcionalment està 
destinat a sales de manteniment de maquinària i instal·lacions, on les hores d’us o franja d’us 
no està definida.   
 
 

 
 
 
El conjunt de l’edifici queda sectoritzat per els diferents volums tèrmics de cada planta, sent 
aquest el volum tèrmic 1 PP, el corresponent a les habitacions, el volum tèrmic 2 PP, el del 
distribuïdor, en planta baixa diferenciem el volum tèrmic 1 PB com el menjador i estar, i el 
volum tèrmic 2 PB com la zona de cuina. Referent als soterranis el volum tèrmic 1 S1, com al 
garatge, i el volum tèrmic 2, corresponent a la zona de fitness i spa. El soterrani 2, està 
compost per el volum tèrmic 1 S2, que fa referència a la sala de jocs i audiovisuals, i el volum 
tèrmic 2 S2, com a bodega i bugaderia. 
 
 
 

 
 
 
Per a determinar el comportament tèrmic de l’interior de la vivenda, o dels diferents volums 
tèrmics, caldrà tenir present diferents factors com la irradiació solar influeix, en l’aportació 
energètica (W/h i W/m²), que reben les diferents superfícies i àrees de l’edifici, la ventilació, els 
guanys tèrmics entre els diferents volums per la conductivitat dels materials intrazonals. 
 
L’estudi es realitzarà per volums tèrmics independents, on finalment s’analitzarà com a conjunt 
d’edificació. 
 
Delimitació dels volums tèrmics de planta pis: 
 
 

 
 
 
En primer lloc s’ha calculat la irradiació en W/h que reben les principals façanes del volum 
tèrmic 1 PP, durant tot l’any, en una franja des de les 6:00h del matí a les 22:00h. 
 
En la façana sud del volum 1 PP, podem observar com la irradiació solar va disminuint envers 
el recorregut solar, de est a oest, influint amb l’aportació d’una gran quantitat energètica mitja 
de l’ordre de 1.920.000 W/h.  
 
Factor que caldrà controlar mitjançant vidres de baixa emissivitat, o screens especialment 
dissenyats per a evitar la penetració de tota aquesta energia a l’interior de la vivenda, sent molt 
difícil de dissipar o regular tèrmicament a posteriori, sobre tot en habitacions independents i 
tancades com són en aquest cas. Caldrà tenir en compte la possibilitat d’instaurar una coberta 
enjardinada augmentant així d’inèrcia tèrmica de la coberta controlant l’acondicionament tèrmic 
en relació al cicle de transmissió energètica d’aquesta. 
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També es podrà tenir present l’execució de la façana mitjançant materials de baixa 
transmitància, i conductivitat tèrmica que no permeti la fàcil transmissió d’energia a l’interior. 
 

 
 
En l’estudi de la irradiació que penetra en el interior, podem veure com el valor W/h, ha 
disminuït en la major part de la superfície, quedant puntualment focalitzat en les obertures on 
la irradiació es podrà tractar amb les diverses opcions abans esmentades. 
 
 

 
 
 
 
 

Seguidament s’ha calculat el comportament tèrmic en el cicle horari d’un dia, del volum 1PP en 
el seu conjunt, valorant els guanys tèrmics, produïts per la conductivitat, la irradiació solar, la 
ventilació, els guanys interns per la pròpia distribució de l’espai, i els guanys intrazonals que 
relacionen els diferents volums en contacte. Aquest anàlisi ens permetrà comparar els 
resultats obtinguts, amb la funcionalitat i ús dels espais per a determinar el confort tèrmic, i 
l’eficiència energètica del volum, en primer lloc, i del conjunt de l’edifici un cop analitzat tots els 
volums.  
 
Primerament es mostren les gràfiques dels guanys tèrmics del volum 1PP, on es pot observar 
la tendència a augmentar en les hores en la franja horària compresa entre les 10:00h i les 
15:00h, corresponent a la franja horària de màxima incidència solar en el volum. Podem 
observar com la gràfica corresponent al comportament tèrmic de la ventilació, és la que es 
mostra més sensible, provocant conveccions i moviment de l’aire degut al canvi de 
temperatura d’aquest, sobre tot al hivern, mentre que a l’estiu es mostra més estable, i 
possiblement fóra necessari forçar una ventilació creuada, per a afavorir a la fluctuació 
d’aquest aire calent. 
 
Per contrari la gràfica dels guanys intrazonals, es mostra com es redueixen en la franja de 
màxima irradiació degut a que de la mateixa manera que la conductivitat, depenen de la 
inèrcia tèrmica dels materials que composen els tancaments, i es comporten de manera més 
progressiva, augmentant en hores de tarda i nit. 
Aquest factor cal destacar-lo, ja que al hivern, interessa que aquest comportament progressiu 
factor de d’inèrcia tèrmica, absorbeixi energia calorífica durant les hores d’irradiació solar, i la 
cedeixi en hores de tarda i nit, que resulten més fredes, i requereixen d’una gran aportació 
energètica per a garantir el confort tèrmic de l’interior. 
 
Anàlisi en el solstici d’ hivern: 
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Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 
 
 
Un cop analitzat el comportament tèrmic del volum, es procedirà a l’estudi del confort tèrmic, i 
eficiència energètica de l’espai, relacionant el comportament tèrmic, amb l’aprofitament i us 
dels espais que conformen el volum estudiat.  
De la mateixa manera que  s’ha realitzat amb l’anàlisi de guanys tèrmics, per a determinar el 
confort tèrmic, s’analitzarà en els punts de màximes a l’hivern, i a l’estiu. 
 
En les següents gràfiques podem observar com el conjunt que conforma el volum es comporta 
de manera homogènia, tant a l’hivern com a l’estiu, on la temperatura interior envers l’exterior, 
mostra una oscil·lació sempre dins de la franja de confort tèrmic, compresa entre els 15º i 22º. 
 
Podríem puntualitzar que a l’hivern en les hores de nit, fóra necessari l’aportació tèrmica, 
mitjançant panells mòbils de captació energètica, per així poder regular de forma manual o 
automatitzada l’augment de la inèrcia tèrmica del parament en moments determinats, i així 
afavorir a que durant la nit aquest parament permeti una aportació tèrmica durant les hores de 
nit, i de manera progressiva,  ja que la franja d’us d’aquests espais esdevé a la nit. De igual 
manera a l’estiu caldria reduir l’exposició d’aquesta zona a la irradiació, de forma tan directe, 
mitjançant screens o tendals, conjuntament amb sistemes de ventilació creuada, que permetin 
la circulació de l’aire calent que s’acumula,  en la zona superior de l’edificació com es en 
aquest cas. 
 
Així doncs podríem dir que aquest volum és prou eficient, però caldria millorar els aspectes 
abans esmentats per a optimitzar l’eficiència energètica del volum 1PP. 
 
 
 

 
 
Anàlisi en el solstici d’hivern: 
 

 
 
 
Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 
 
 
 



DIAGNOSI BIOCLIMATICA D’UN EDIFICI UNIFAMILIAR AÏLLAT A MATADEPERA 
 

15

 
En segon lloc s’ha calculat la irradiació en W/h de la superfície que composa el volum tèrmic 2 
PP, durant tot l’any, en una franja des de les 6:00h del matí a les 22:00h. En aquest cas no 
s’ha tingut present la irradiació en façana nord, ja que tal i com s’ha pogut observar en l’anàlisi 
lumínic, aquesta façana resta en ombra durant tot el dia. 
 
En la següent gràfica, es pot observar com l’aportació tèrmica per part de la irradiació solar, és 
pràcticament residual i d’única repercussió en la zona de les obertures. 
 
A priori es pot intuir la tendència a imposar molta més inèrcia, així com el tractament de 
l’aïllament en la basant d’aquesta façana per així afavorir la lenta transmissió tèrmica de 
l’energia que s’acumuli en l’interior. 
 

 
 
 
Es per això que cal analitzar les gràfiques de guanys tèrmics, per així determinar el 
comportament tèrmic del volum 2 PP. 
 
Així doncs podem apreciar,com aquest volum es comporta de manera molt similar al 
anteriorment analitzat, aportacions tèrmiques per irradiació solar directa, no en façana, sinó en 
coberta, en les hores properes al migdia, mantenint la mateixa fluctuació tèrmica de la 
ventilació, fent d’aquest espai un coixí tèrmic, envers el volum 1 PP, ja que la funció destinada 
a aquest espai es la del vestíbul. 
 
 
 
 
 
 

 
Anàlisi en el solstici d’hivern: 
 

 
 
 
Anàlisi en el solstici d’estiu: 
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Referent al anàlisi envers el comportament tèrmic del volum 2 PP i el confort tèrmic, podem dir 
que durant l’hivern la temperatura oscil·la entre els 10º i 15ºm, de manera bastant constant, i a 
l’estiu entre els 15º en hores de nit, i 28º en hores de màxima irradiació solar. 
Així doncs podem establir que el volum 2 PP, es comporta de manera molt eficient, envers la 
seva funció, ja que a banda de ser un vestíbul, actua com a coixí tèrmic, per afavorir el 
comportament del volum principal de la planta, com és el volum 1 PP. 
 
Anàlisi en el solstici d’hivern: 

 
 
Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 

 
Seguidament es realitzarà l’anàlisi dels volums tèrmics que composen la planta baixa, definits 
per el volum tèrmic 1 PB, com a la zona d’estar i menjador, i el volum tèrmic 2 PB, 
corresponent a la cuina, de manera conjunta degut a la directe interconnexió i funcionalitat. 
 

 
 
 
En tercer lloc s’ha calculat la irradiació en W/h que reben les principals façanes del volum 
tèrmic 1 PB i volum 2PB, durant tot l’any, en una franja des de les 6:00h del matí a les 22:00h. 
 
En la façana sud del volum 1 PB, podem observar com la irradiació solar directa influeix amb 
l’aportació d’una gran quantitat energètica mitja de l’ordre de 1.700.000 W/h, exceptuant la 
zona clarament marcada per l’efecte del voladís de la planta pis.  
 
Tot i la previsió per part del disseny de l’edifici del voladís, caldrà controlar el possible excés 
energètic,  mitjançant vidres de baixa emissivitat, o screens especialment dissenyats per a 
evitar la penetració de tota aquesta energia a l’interior de la vivenda, sent molt difícil de 
dissipar o regular tèrmicament a posteriori, sobre tot en habitacions independents i tancades 
com són en aquest cas.  
 
També es podrà tenir present l’execució de la façana mitjançant materials de baixa 
transmitància, i conductivitat tèrmica que no permeti la fàcil transmissió d’energia a l’interior, 
així com la formació d’una porxada complementaria en la disposició de l’espai de la terrassa. 
 
Funcionalment aquest volum  sigui el més interessant envers al seu anàlisi, degut a que és  el 
volum tèrmic amb més repercussió horària, recollint fins a un màxim d’hores repartides en tot 
el transcurs del dia, i franges horàries. 
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En la següent gràfica de l’anàlisi de l’efecte que la irradiació solar té en l’interior de la 
superfície, es pot apreciar els punts de màxima influencia tèrmica, són els punt o zones 
immediatament properes a les obertures de sud, veient-se disminuïdes de manera 
progressiva,  a mesura que ens anem distanciant d’aquestes zones.  Tot i que a priori 
semblava que seria una zona crítica d’excés d’irradiació provocant un possible desconfort 
tèrmic en la zona de menjador. 
 

 
 
 

En les gràfiques que podem observa a continuació, es mostren els guanys tèrmics del volum 1 
PB, i volum 2 PB, en les quals apreciem on l’influencia per a la incidència solar, així com les 
fluctuacions de la ventilació son els factors més destacables en les hores properes al mig dia, i 
primeres hores de la tarda, mentre que de igual manera que en la planta pis, l’efecte de la 
conductivitat, es mostra com un factor progressiu, que dissipa aquesta energia 
aproximadament en unes quatre hores des de la captació. 
Referent als guanys tèrmics intrazonals, podem dir que succeeix el mateix efecte abans 
comentat, on es mostra una depressió envers els guanys de la incidència directe del sol, 
actuant com a un volum captador, per a posteriorment cedir aquesta energia als paraments 
contigus.  
 
Pel que fa a la comparativa entre l’hivern i l’estiu, cal destacar que en aquest volum tèrmic els 
guanys energètics aportats per les condicions de l’entorn són molt elevats, sobre tot a l’hivern, 
factor que es podrà utilitzar per a l ’acondicionament d’aquest volum, disminuint així en gran 
part la demanda energètica d’aquest volum, però s’haurà de tenir present que a l’estiu tots 
aquest guanys tèrmics quedaran de la mateixa manera presents en el volum tèrmic, havent de 
preveure sistemes de control com ventilació creuada, vidres de baixa emissivitat, screens, o 
porxades amb elements mòbils que permetin l’aportació energètica a l’hivern, i protegeixi el 
volum tèrmic a l’estiu, alhora que puguin crear una atmosfera determinada en el interior 
d’aquest espai, tot jugant amb d’il·luminació, ja que com em pogut veure en l’anàlisi lumínic es 
un espai amb moltes possibilitats. Es per això que requereix d’un tracte especial, ja que   
funcionalment recull un bona part del total d’hores que és utilitzat. 
Un punt d’interès en aquest volum és la creació d’una separació d’aquest espai en 2 sectors 
delimitats en estar i menjador mitjançant un tancament d’un material lleuger, com podria ser 
alumini, però degut als grans guanys energètics que podem observar en les gràfiques, i el 
comportament intrazonal, els dos espais es comportarien pràcticament de la mateixa manera 
amb el parament divisori, que amb un espai diàfan.  
 
Anàlisi en el solstici d’hivern:  
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Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 
 
Pel que fa a l’eficiència energètica del volum 1 PB i volum 2 PB, podríem reforçar els 
conceptes argumentats anteriorment, denotant l’especial control de la zona durant les hores 
prèvies al migdia i de tarda, a l’hivern, i les hores del mig dia i primeres de la tarda, per afavorir 
així al l’optimització de l’eficiència energètica del volum, ja que com podem apreciar en les 
gràfiques durant les hores descrites ens trobem per sota, del confort tèrmic, a l’hivern, i per 
sobre a l’estiu. 
 
Anàlisi en el solstici d’hivern: 

 
 

Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 
 
En quart lloc s’ha analitzat el comportament tèrmic del volum 1 S1, i volum 2 S1, 
corresponents al soterrani 1, formats per el garatge, i la zona de fitness i spa.  
 
En quest cas en realitzarà l’anàlisi de manera conjunta en relació als volum tèrmics 1 S1, i 2 
S1, degut a la poca repercussió funcional del volum tèrmic 1 S1, ja que està definit com a 
garatge. 
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En la gràfica corresponent a la irradiació solar, podem observar con aquesta és pràcticament 
nul·la, en els dos volums, fet que provoca una visió més enfocada a la inèrcia tèrmica i el gran 
aïllament natural soterrat dels volums, més que de guanys tèrmics, on la ventilació podem 
avançar, tindrà una influencia clau en el tractament tèrmic d’aquests espais. 
 

 
 
 
En les gràfiques d’anàlisi de guanys tèrmics, a l’hivern, podem apreciar el comportament lineal 
i homogeni tèrmicament, mentre que a l’estiu, podem destacar l’efecte de la ventilació, 
produïdes per les corrents d’aire interiors  degut a la convecció de l’aire,  així com la relació 
encara més progressiva de la conductivitat envers els grans aïllaments tèrmics i de gran 
inèrcia tèrmica que descriuen els tancaments, en aquest cas pantalles de formigó de 45cm de 
gruix.  
 
També cal destacar l’intercanvi d’energia que mostra la gràfica intrazonal amb molt diferencial 
de guanys energètics degut a que ens trobem en un soterrani on el perímetre el delimita la 
fonamentació abans descrita, i un fotjat superior enjardinat, amb un gruix aproximat de 80cm, 
ja que la planta baixa resta elevada de la cota 0 uns 40cm segons projecte. 
 
Remarcar l’anàlisi envers la eficiència energètica dels volums, els quals degut a lo 
anteriorment comentat, es disposen dins del confort tèrmic constant d’aproximadament 28º a 
l’estiu i 18º a l’hivern, donant com a resultat una eficiència energètica molt òptima. 
 
 
 
 
 

 
Anàlisi en el solstici d’hivern: 
 

 
 
Anàlisi en el solstici d’estiu: 
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Anàlisi en el solstici d’hivern: 
 

 
 
Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 
 
 
 
 

 
 
En cinquè lloc s’ha analitzat el comportament tèrmic del volum 1 S2, i volum 2 S2, 
corresponents al soterrani 2, formats per la sala de jocs i audiovisuals, la bodega i la 
bugaderia.  
 
En quest cas en realitzarà l’anàlisi de manera conjunta en relació als volum tèrmics 1 S2, i 2 
S2, degut a que es preveu un comportament similar al soterrani 1, on tots els volums es 
comporten de manera homogènia. 
 

 
 
En l’anàlisi tèrmic del soterrani 2, ens trobem en el mateix cas que en el soterrani 1, on segons 
la gràfica de l’aportació energètica procedent de la irradiació solar, ens mostra com aquesta 
aportació energètica és pràcticament residual.  
 
El comportament tèrmic d’aquests volums esdevé segons la petita acumulació de la columna 
del lucernari que comunica els tres soterranis, on la irradiació solar incideix de forma zenital, i 
aquesta queda acumulada en el interior dels diferents soterranis, fent que degut a la gran 
inèrcia tèrmica dels tancament dels soterranis, aquesta petita energia quedi reclosa en l’espai 
a estudiar, provocant un comportament tèrmic homogeni, i tal com em estudiat en el soterrani 
1 fins i tot òptim per al confort tèrmic, en les hores d’us. 
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En la gràfica es pot apreciar de manera residual una petita aportació energètica en el 
perímetre de la columna del lucernari, tal i com es comenta anteriorment. 
 

 
Envers l’anàlisi dels guanys tèrmics, podem observa que les gràfiques són pràcticament iguals, 
descrivint un comportament idèntic al del soterrani 1, tant a l’hivern com a l’estiu. Aquest fet 
confirma el comportament tèrmic descrit en l’anterior anàlisi del soterrani 1, tot i que en aquest 
soterrani caldria forçar un sistema de ventilació per afavorir l’efecte xemeneia, per a reduir la 
temperatura en estiu ja que quan més en dins dels soterranis, és més difícil dissipar l’energia 
acumulada. 
 
Anàlisi en el solstici d’hivern: 
 

 

 
Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 
 
Segons l’anàlisi envers la eficiència energètica dels volums, podem confirmar que degut a 
aquest comportament tèrmic homogeni i constant, es disposa d’una climatització dins del 
confort tèrmic constant d’aproximadament 28º a l’estiu i 20º a l’hivern, donant com a resultat 
una eficiència energètica molt òptima tal i com succeeix en l’anterior soterrani. 
 
Anàlisi en el solstici d’hivern: 
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Anàlisi en el solstici d’estiu: 
 

 
 
 
 
Per acabar l’anàlisi tèrmic, s’ha considerant d’interès estudiar el conjunt global de l’edifici 
envers el transcurs d’un any, on es relacionin els guanys i pèrdues tèrmiques, així com la 
relació dels dies més calorosos i més freds, per a establir pautes d’actuació en cas de no ser 
solucionats amb els sistemes de control tèrmic exposats en cada punt de l’anàlisi.   
 
En primer lloc es mostra la gràfica de guanys i pèrdues tèrmiques Wh/m², que engloben el 
comportament tèrmic del volum l’edifici objecte d’estudi en tot el seu conjunt. On podem 
observar els percentatges corresponent a l’influencia de cada factor en el conjunt, obtenint 
gairebé un 50% de mitja, de la relació entre guanys i pèrdues per als guanys interns, seguits 
dels l’intercanvi energètic entre els volums intrazonals, amb un 44%, deixant la irradiació 
directa del sol i la ventilació a prop del 35%, i en menor proporció amb un 22%, el factor de la 
conductivitat. Cal dir que els percentatges son acumulats, on la relació entre factors es 
superposa per a la correcta interpretació de la gràfica. 
 
En segon lloc es mostra la gràfica dels dies de baixa i elevada temperatura, en relació als 
Wh/m², que reben durant tot l’any, obtenint una relació dels dies crítics tèrmicament parlant de 
la vivenda, i analitzar les possibles actuacions tal i com s’ha anat realitzant en els diferents 
estudis dels volums. 
 
Finalment podem definir l’edifici objecte d’estudi com a un edifici prou eficient, i de una 
demanda energètica moderada, tot i que introduint les possibles millores exposades, podríem 
reduir aquesta demanda i fer un edifici eficientment òptim. 
 
 
 
 

Anàlisi guanys i pèrdues tèrmiques anuals: 
 

 
 
 
 
Anàlisi comportament tèrmic envers els dies de l’any: 
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4.4 ANÀLISI ACUSTIC: 
 
El so es pot transmetre a través de múltiples vies. A través de l'aire o través d'un mitjà sòlid en 
el què part del so es reflectirà, part serà absorbida, i la resta serà transmesa a través de 
l'objecte. La quantitat de so reflectit, absorbit o transmès depèn de les propietats de l'objecte, 
la seva forma, l'espessor i del material, així com de l'angle d'incidència i de l'ona acústica 
incident. 
 
El nivell d'intensitat sonora a disminueix al allunyar-se de la font de soroll en 6 dB cada vegada 
que es duplica la distància a la font en un camp lliure. 
 
Així doncs caldrà estudiar aquelles zones on el so hi sigui present , ja sigui per acte voluntaris 
com pot ser veure una pel·lícula, o involuntaris com pot ser el cas de la cuina. 
 
Identificarem aquestes zones com les habitacions, cuina, estar, menjador, i la sala de jocs i 
audiovisuals del soterrani 1. 
 
Ja que la distribució està predefinida, i ja s’ha tingut en compte els conceptes de sectorització 
dels espais emissors de soroll com poden ser banys, o cuina, i els que no permeten soroll con 
poden ser habitacions, i zones de descans, es procedirà a l’estudi de l’espai existent i l’anàlisi 
de les possibles reverberacions que es puguin produir en l’interior. 
 
 
Anàlisi reverberació habitació tipus: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Anàlisi reverberació cuina: 

 
 
 
Anàlisi reverberació estar, menjador: 
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Anàlisi reverberació sala de jocs i audiovisuals: 
 

 
 
Podem observar com a les diferents gràfiques es mostra la relació entre el so i el temps de 
reverberació, on en l’estar i menjador, així com la sala de jocs i audiovisuals, podem apreciar 
les puntes de reverberació degut a que son espais més oberts on el so no troba cap objecte 
que l’aturi i disminueixi aquest efecte, per altra banda la cuina i les habitacions es comporten 
de manera similar, tot i ser de característiques i forma diferent, sent aquest espais més reduïts, 
o el so troba més obstacles on s’absorbeix gran part d’aquesta reverberació. 
 
Per a un anàlisi més acurat, seria necessari situar tots els elements de la vivenda, així com 
definir tots els materials i el comportament acústic d’aquests, per a poder analitzar de forma 
independent cada element, nucli de l’estudi segons les seves necessitats acústiques 
específiques, i poder proposar una millora, en el cas de un mal comportament acústic. 
 
 
5 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Un cop elaborat l’anàlisi dels diferents factors que intervenen en la diagnosi bioclimàtica de 
l’edifici objecte d’estudi, de manera individual i  finalment de forma global, podem determinar 
que el factor de major pes en l’influencia de l’entorn envers l’edificació, és l’orientació, així com 
el propi disseny de l’edifici, condicionant el seu comportament lumínic, tèrmic, acústic i 
bioclimàtic.  
En el cas de poder definir aquesta orientació així com el propi disseny, envers la prèvia 
diagnosi bioclimàtica del projecte, podríem adaptar el comportament energètic de l’edifici d’una 
manera més acurada, garantint la màxima eficiència de cada espai o volum tèrmic, reduint la 
seva demanda energètica d’una manera més notable. 
Es per això que en els casos com el desenvolupat durant aquesta diagnosi, on el projecte ja 
està definit, o condicionat, únicament es pot realitzar l’anàlisi acurat de l’edifici, per a  

 
 
determinar el comportament i necessitats energètiques d’aquest, i partint d’aquesta base, 
proposar millora de tots aquells elements que influeixen, directa o indirectament en el conjunt 
estudiat en el transcurs de tot l’any, com per exemple la correcció de l’entorn, la definició dels 
materials i el comportament d’aquests envers el conjunt, propostes per al millor comportament 
lumínic, acústic,  l’elecció o instauració de sistemes passius d’acondicionament tèrmic, o inclús 
la nova definició dels espais interiors segons l’adaptació al comportament energètic de l’edifici, 
per així reduir aquesta demanda energètica i fent que el conjunt de l’edifici es comporti de 
manera òptima envers l’objectiu final d’assolir el màxim nivell de confort.  
Així doncs aplicant els criteris exposats en els diferents punts de l’anàlisi, obtindrem una 
optimització del conjunt energètic de l’edifici, fent-lo més eficient, reduint així la gran demanda 
energètica que un edifici d’aquestes característiques requereix. 
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7 ANNEX 
 
7.1 DOCUMETACIÓ GRÀFICA  
 
A continuació s’adjunten els renders facilitats per el despatx d’arquitectura Custom Espais, de 
Barcelona, on pot apreciar la magnitud del el projecte objecte d’estudi, projectat per l’arquitecte 
Enric Llimona i Alfonso; així com tots els plànols referenciats en la diagnosi de l’edifici. 
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