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1 Objectiu 

 

1 Objectiu 
 
L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació 
energètica de l’ampliació de la llar d’infants “La quitxalla” a Vall- Llòbrega. 
 

2 Metodologia 
 
A continuació s’especifiquen les metodologies utilitzades per al compliment del DB-HE1 del 
CTE i per a l’obtenció de la qualificació energètica segons RD 47/2007. 

2.1 Compliment DB-HE1 
 
S’ha seguit la metodologia general pel compliment del DB-HE 1 del CTE, utilitzant el software 
oficial LIDER.   
 
Resumint, les tasques a realitzar han estat: 
 

1. Recopilació de la informació necessària de l’edifici sobre:  
a. Materials i composició de tancaments. 
b. Definició geomètrica: plànols 

 
2. Introducció a LIDER per verificar compliment de DB-HE1 

 
3. Avaluar els resultats obtinguts a LIDER i definir accions de millora. 

 
4. Simulació dels diferents escenaris de millora fins a l’obtenció de l’escenari de 

compliment. 
 

2.2 Qualificació energètica 
 
S’ha seguit la metodologia oficial segons RD 47/2007 sobre certificació energètica en edificis. 
Degut al tipus d’instal·lacions de l’edifici, s’ha utilitzat el software CALENER VyP per a 
l’obtenció de la qualificació energètica. Les tasques a realitzar són: 
 

1. Recopilació de la informació necessària sobre els sistemes de clima de l’edifici  
2. Introducció a CALENER VyP per a l’obtenció de la qualificació energètica 

 
Per últim, redacció de l’informe on es descriuen els resultats i es llisten les accions, de millora 
en els tancaments, necessàries per al compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica. 
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3 Definició de l’edifici 
 
En aquest apartat es definiran les característiques més importants de l’edifici en quant a : 
dades generals, geometria, definició d’espais, composició de tancaments, instal·lacions i 
horaris.  

3.1 Dades generals 
 

- Localitat: Vall  Llòbrega (Zona climàtica: C2). Altitud: 49 m. 
- Orientació: 135º respecte el nord 
- Ombres remotes: Sí s’han considerat, segons plànol. 
- Ús: Llar d’infants 
- Nº de renovacions/hora: 5 en els locals condicionats. 

3.2 Geometria 
 
A continuació es poden veure les 4 vistes de l’edifici. 
 

  
Alçat x Alçat –x 

  
Alçat y Alçat -y 

Figura 3-1 Vistes edifici. Elaboració pròpia. Font: LIDER 
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3.3 Espais 
 
Segons la informació proporcionada pels responsables del projecte, les característiques d’ús, 
higromètriques i tipus de condicionament, són les següents: 

Taula 3-1 Definició dels espais 

Espai Tipus Ús Higrometria 

(Nom) 

(condicionat, no 

condicionat, no 

habitables) 

 (Residencial, baixa càrrega interna, 

mitja càrrega interna, alta càrrega interna 

8/12/16/24 h) 
(Classe 3, 4 o 5) 

Soterrani No habitable Baixa càrrega interna (8h) Classe 3 

Sala polivalent Acondicionat Baixa càrrega interna (8h) Classe 3 

Magatzem No acondicionat Baixa càrrega interna (8h) Classe 3 

Lavabo Acondicionat Baixa càrrega interna (8h) Classe 3 

 

3.4 Composició de tancaments 
 
La composició dels tancaments segons els responsables de l’Ajuntament de Mataró definida al 
projecte provisional és la següent 
 

Taula 3-2 Composició de tancaments opacs 

TANCAMENTS EXTERIORS 
FAÇANA 

Gruix ë r Cp R µ 

m W/m K kg/m
3
 J/kg K m2 K /W  

Arrebossat monocapa (pb) 0,015 1 1600 1000 - 10 

Formigó cel·lular Ytong (pb) 0,30 0,10 350 1000 - 5 – 10 

Enguixat interior  (pb) 0,01 0,30 600 1000 - 4 

       

Formigó (planta soterrani) 0,30 2,5 2500 1000 - 80 

TANCAMENTS  INTERIORS 
verticals 

Gruix ë r Cp R µ 

m W/m K kg/m
3
 J/kg K m2 K /W   

Enguixat interior   0,01 0,30 600 1000 - 4 

Formigó cel·lular Ytong (pb) 0,10 0,14 5500 1000 - 5 – 10 

Enguixat interior   0,01 0,30 600 1000 - 4 

FORJAT INTERIOR 
Gruix ë r Cp R µ 

m W/m K kg/m
3
 J/kg K m2 K /W  

Unidireccional entrebigat ceràmic 0,30 - 1100 1000 0,32 10 

Morter 0,04 1 1600 1000 - 10 

Plaques aïllament XPS 0,035 0,034 50 - - 220 

Paviment PVS 0,002 0,17 1390 900 - 50000 

FORJAT en contacte amb 
l’exterior 

Gruix ë r Cp R µ 

m W/m K kg/m
3
 J/kg K m2 K /W  

Unidireccional entrebigat ceràmic 0,30 - 1100 1000 0,32 10 

Morter 0,04 1 1600 1000 - 10 

Plaques aïllament XPS 0,035 0,034 50 - - 220 

Paviment PVS 0,002 0,17 1390 900 - 50000 
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COBERTA 
Gruix ë r Cp R µ 

m W/m K kg/m3 J/kg K m2 K /W   

Cel ras de fibres vegetals 0,03 - - - - - 

Unidireccional entrebigat ceràmic 0,30 - 1100 1000 0,32 10 

Formigó amb perlita 0,10 1,15 1600 1000 - 60 

Impermeabilització PVC 0,0012 0,17 1390 900 - 50000 

Aïllament XPS  0,04 0,034 50 - - 220 

Morter 0,03 1 1600 1000 - 10 

Paviment terratzo 0,04 1,3 1750 1000 - 40 

TANCAMENT EN CONTACTE AMB 
EL TERRENY 

Gruix ë r Cp R µ 

m W/m K kg/m3 J/kg K m2 K /W  

Murs de formigó planta soterrani 0,30 2,5 2500 1000 - 80 

FORJAT EN CONTACTE AMB EL 
TERRENY (SOLERA) 

Gruix ë r Cp R µ 

m W/m K kg/m3 J/kg K m2 K /W  

Solera de formigó planta soterrani 0,30 2,5 2500 1000 - 80 

 
 

Taula 3-3 Composició dels tancaments semitransparents 

Vidre i Marc 

Tipus de vidre Laminat 3+3 / 10 / 3+3  

U (W/m
2
K) 2,70 

Factor solar 0.75
1
 

Tipus de marc Premarc d’alumini amb trencament de pont tèrmic  

U (W/m
2
K) 4,50 

Absortivitat 0,7 

 
Finestra o porta 

% marc 10 

Permeabilitat m
3
/m

2
 h 27 

  

                                                      
1 Inicialment el factor solar del vidre era 0.8, es recomana reduir el factor solar del vidre a 0.75 
per reduir la demanda de refrigeració, ja que amb 0.8 la demanda de refrigeració supera la 
demanda de l’edifici de referencia i l’edifici no compliria amb DB-HE1 



 

Llar d’infants “La Quitxalla”- TXT   

5 Definició de l’edifici 

3.5 Instal·lacions 
 

3.5.1 Instal·lacions de clima. 
 
Segons la informació donada pels tècnics de TXT, el sistema de calefacció consisteix en un 
sistema de calefacció solar que cobreix el 29.1% de la demanda de calefacció. El sistema de 
suport és una caldera de condensació de 20kW, mòdel A1 BO 20i de la casa ROTEX. L’equip 
té un rendiment nominal de 1.05. 
 
El sistema de distribució de calor és terra radiant amb aigua calenta de la casa ROTEX, model 
Monopex 14x2 ZE con Estrolith H2000. Segons càlcul dels instal·ladors la potència del terra 
radiant és igual a 80 W/m2 en l’espai destinat a aula i 70 W/m2 en l’espai destinat al lavabo. La 
temperatura d’impulsió és de 40ºC. 
 
Degut a l’ús de l’edifici, no hi ha consum d’aigua calenta sanitària, ni existeix equip de 
refrigeració, ja que durant l’època estival l’edifici no té cap activitat. 
 

3.5.2 Instal·lacions d’il·luminació 
 
El tipus de lluminària depèn de cada espai. Així, per a cada espai: 
 

Taula 3-4 Paràmetres de la il·luminació 

Espai 
Potència / 

Àrea (W/m2) 
Tipus 

VEEI 
(W/m2 · 100 lux) 

VEEI límit 
(W/m2 · 100 lux) 

Aula 10
2
 Fluorescència T26/G13 de 
18W, (4x18W), amb 
reactància electrònica ,  

7.5 10 

Lavabo 3.28 7.5 10 

 
  

                                                      
2 SEgons projecte inicial la potencia instal·lada a l’espai aula era de 21 W/m2 amb 29 
luminàries. Es creu que la il·luminació excesiva i que amb la instal·lació de la meitat de la 
potencia és suficient per l’ús de l’espai. En qualsevol cas, es recoman afer l’estudi d’il·luminació 
pertinent. 
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4 Resultats 
 
En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts tant pel compliment del requisit sobre 
“Limitació de la demanda” (DB-HE1) del CTE com la qualificació energètica de l’edifici segons 
metodologia oficial CALENER GT. 
 

4.1 Compliment DB-HE1.  
 
L’escenari base, COMPLEIX amb la normativa.  
 

 

Figura 4-1 Resultat compliment DB-HE1. Escenari base. Elaboració pròpia. Font: LIDER 
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4.2 Qualificació energètica 
 
Calener VyP, no permet introduir un sistema de calefacció solar. Així primer es calcularan les 
emissions considerant només el sistema de suport, la caldera de gasoil, i després s’aplicarà 
l’estalvi en emissions associat al sistema de calefacció solar.  
 
La qualificació sense aplicar l’estalvi per calefacció solar és “B”, amb un índex d’emissions igual 
a 25.6 kg CO2/m

2/any. És a dir, l’edifici objecte generaria el 47% de les emissions de CO2 que 
genera l’edifici de referència. 

Figura 4-2 Resultat qualificació energètica. Escenari compliment. Elaboració pròpia. Font: 
CALENER GT 

 
Segons l’empresa instal·ladora del sistema solar, ROTEX, la cobertura solar per la calefacció 
és d’un 29,1%. 
Així les emissions finals serien  

Emissions �inals � 25.6 
kg CO�

m�
� �1 � 0.291� � 18.2 

kg CO�

m�
 

 
Així l’estalvi que es produiria respecte l’edifici de referència seria: 
 

C �  
18.2

55.0
� 0.33 

 
Segons el document reconegut “Escala de calificación energética. Edificios de nueva 
construcción” elaborat pel Mityc, l’escala de qualificació per edificis no residencials és la 
següent: 
 

 
 
Per tant, amb un 33% de les emissions de l’edifici de referència, l’edifici tindria una qualificació 
energètica igual a “A” 
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5 Conclusions 
 
 
Després d’avaluar el compliment del DB_HE1 del projecte d’ampliació de l’edifici de la llar 
d’infants “La quitxalla”, es proposen els següents canvis per tal que l’edifici projectat compleixi 
amb la normativa vigent: 
 
− La potència instal·lada d’il·luminació hauria de ser de 10 W/m2, sempre i quan l’estudi 

d’il·luminació corresponent corrobori que el nivell d’il·luminació assolit és suficient. 
− El factor solar de les finestres hauria de ser 0.75 en comptes de 0.8, per tal que la 

demanda de refrigeració no superi la que li correspon a l’edifici de referència. 
 

Per altra banda, la qualificació energètica obtinguda tenint en compte la instal·lació de 
calefacció solar és igual a A amb un estalvi en emissions del 67% respecte l’edifici de 
referència.  

6 Annexes 
 
S’annexen els dos arxius administratius resultants del compliment del DB_HE1 així com el de 
qualificació energètica. 
També s’annexen: 

- la documentació justificativa dels càlculs de l’estalvi assolit gràcies al sistema solar de 
calefacció. 

- les característiques de les lluminàries 
- Característiques de la caldera 
- Característiques de l’acumulador 
- Característiques del terra radiant. 

 
 


