
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 
PROJECTE FINAL DE GRAU  

 
 
 
 
 
 

ESTUDI SOBRE LA TERMOGRAFIA INFRAROJA APLICADA A L ’EDIFICACIÓ. 
RECERCA DE POSSIBILITAT D ’APLICACIÓ EN FAÇANES .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Projectista/es :      Martos Rodríguez, Beatriz  

              Puig Martín, Anna   

  Director/s :            Gaspar Fàbregas, Kàtia 

              Jordana i Riba, Francesc de Paula 

  Convocatòria :      Febrer 2011  



Estudi sobre la termografia infraroja aplicada a l’edificació. Recerca de possibilitat d’aplicació en façanes A1

ANNEX A:  
 

INFORME COMPLET DE L’ANÀLISI TERMIGRÀFIC DELS EDIFICIS 

A.1: EDIFICI 1 – TRAVESSERA DE LES CORTS 100-102 

 A.1.1: FULLES DE RECOLLIDA DE DADES 

A.1.2: INFORMES DELS TERMOGRAMES  

 A.1.3: DOCUMENTACIÓ EXISTENT DE L’EDIFICI   

A.2: EDIFICI 2 – FELIPE DE PAZ 16-20  

A.2.1: FULLA DE RECOLLIDA DE DADES 

A.2.2: INFORME DEL TERMOGRAMA 

 A.2.3: DOCUMENTACIÓ EXISTENT DE L’EDIFICI   

A.3: EDIFICI 3 – TRAVESSERA DE LES CORTS 96-98 

A.3.1: FULLES DE RECOLLIDA DE DADES 

A.3.2: INFORMES DELS TERMOGRAMES 

 A.3.3: DOCUMENTACIÓ EXISTENT DE L’EDIFICI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A.1: EDIFICI 1 – TRAVESSERA DE LES CORTS 100-102 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: columna de formigó armat. En el punt s’aprecia un canvi de coloració del material, 

possiblement és causa de l’acció del vent. 

Punt 2: vidre doble de Gravanet amb vidre gravat “gra de pólvora”. S’aprecien diverses 

irregularitats de temperatura que es deuen als reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, 

així que, d’aquesta zona no es pot treure un resultat precís. 

Punt 3: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

cantell del forjat de formigó. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè es 

reflecteix el cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió bé 

donada per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Línia 5  Rect. 6 Rect. 7 

Emissi.  0,94 0,28 0,73 0,93 0,28 0,93 0,77 

Tª mitja      8,9 13,2 12,2 

Tª min      5,8 12,6 10,8 
Tª max 10,4 8,4 9,0 13,1 10,8 13,7 13,2 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Area  0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,14 0,56 



 

Punt 4: mur de tancament de maó vist manual. S’aprecien pèrdues de calor, possiblement 

perquè en aquell moment s’està generant energia a l’interior. 

Línia 5: les fugues de calor a través dels diferents materials de l’edifici es fan visibles en la 

imatge infraroja. El flux de calor a través del vidre és superior al flux a través de les parets, 

d’aquesta manera, també s’observa que en algunes zones i dins la mateixa finestra hi ha 

diferents temperatures (mirar gràfica) demostrant així que el vidre no està dissenyat contra 

el pont tèrmic. En aquest cas però, els reflexes provinents de l’interior i/o de l’exterior de 

l’edifici dificulten l’anàlisi i un resultat precís. 

Punt 6: pèrdua considerable de calor a través del parament vertical de façana de maó vist 

manual. La temperatura alta així ho demostra. És causa d’un inexistent aïllament tèrmic en 

tot l’edifici. En algunes parts de l’edifici no s’aprecien les pèrdues de calor, i podem suposar 

que és degut a què en aquell moment no hi ha ningú en aquella estança o no hi ha 

connectat cap equip elèctric o de calefacció.  

Punt 7: pèrdua de calor pel marc d’alumini anoditzat dels finestrals degut a què la fusteria no 

està dissenyada contra la ruptura del pont tèrmic. En general hi ha pèrdues de calor en 

portes i finestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Rect. 1 Rect.  2 Rect.  3 Rect.  4 Punt 5  Punt 6  Rect.  7 

Emiss.  0,77 0,77 0,91 0,91 0,28 0,73 0,94 

Tª mitja  12,4 12,3 12,4 12,5   9,9 

Tª min  11,3 9,8 10,4 11,4   9,2 

Tª max 13,1 13,6 13,7 13,7 14,9 6,7 10,6 

Distancia  22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Àrea  0,18 0,33 0,43 0,24 0,00 0,00 0,21 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1 i 2: en aquestes àrees s’observa una clara pèrdua de calor pel marc d’alumini 

anoditzat dels finestrals, deguda a què la fusteria no està dissenyada contra la ruptura del 

pont tèrmic. A més, als vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen 

als reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, pel que fa als vidres d’aquesta 

zona no es poden treure uns resultats precisos. 

Rectangle 3 i 4: clara pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria 

no està dissenyada contra el trencament del pont tèrmic 

Punt 5: vidre doble de Gravanet amb vidre gravat “gra de pólvora” sense ruptura del pont 

tèrmic ja que s’observa a major temperatura.  

Punt 6: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

cantell del forjat de formigó. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè es 

reflecteix el cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió 

també bé donada per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 

Rectangle 7: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge 

es distingeix el forjat amb una temperatura més freda que la resta de la zona i per tant, 

causa del pont tèrmic 
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 Punt1  Punt 2  Punt 3  Rect. 4 Punt 5  Rect. 6 Rect. 7 Punt 8  Punt 9  Punt 
10 

Emiss.  0,91 0,91 0,91 0,28 0,28 0,94 0,94 0,28 0,28 0,73 

Tª 
mitja 

   15,8  10,3 10,1    

Tª min     13,7  9,3 9,4    

Tª max 14,5 14,7 14,2 17,3 23,8 10,8 11,6 15,8 14,1 8,8 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Area  0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,25 0,32 0,00 0,00 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1,2 i 3: clara pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no 

està dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

Rectangle 4 i Punt 5,8 i 9: vidre doble de Gravanet amb vidre gravat “gra de pólvora” sense 

ruptura de pont tèrmic ja que s’observa a major temperatura, , però dir també, que al tractar-

se d’un vidre, és molt probable que es reflecteixi la llum de l’interior. 

Rectangle 6: la zona més fosca en el forjat del balcó es troba a menor temperatura que la 

resta de l’element i pot ser a causa de l’acció del vent. 

Rectangle 7: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge 

es distingeix el forjat amb una temperatura més freda que la resta de la zona perquè la placa 

de formigó està tapant el forjat i, per tant, causa de pont tèrmic. 

Punt 10: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

cantell del forjat de formigó. El fet de que es trobi a tan baixa temperatura és perquè es 

reflecteix el cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió bé 

donada per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 
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 Punt 1  Punt 2  Rect.3 Rect. 4 Rect. 5 Punt 6  Rect. 7 

Emissivit.  0,73 0,73 0,94 0,94 0,91 0,91 0,77 

Tª mitja    10,0 9,8 12,4  10,8 

Tª min    9,4 8,6 11,3  9,8 

Tª max 4,4 5,8 10,6 12,1 13,8 15,8 12,5 

Distancia  22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Area  0,00 0,00 0,22 0,20 0,15 0,00 0,13 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i 2: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

cantell del forjat de formigó. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè es 

reflecteix el cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió bé 

donada també per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 

Rectangle 3: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge 

es distingeix el forjat amb una temperatura més freda que la resta de la zona i, per tant, 

causa de pont tèrmic. 

Rectangle 4: s’aprecia la unió de dos materials en un mateix pla de façana. De la ceràmica 

de gres i de les plaques de formigó. Les unions fetes de forma incorrecta entre diferents 

materials sempre donen aquest tipus de problemes. 

Rectangle 5: clara pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no 

està dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

Rectangle 7: pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. En aquesta termografia no s’aprecia tant ja 

que el pis no té fonts de calor enceses que facin augmentar el pont tèrmic. 
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 Punt 1  

Emissivitat  0,73 

Temperatura màxima  4,2 

Distancia  22,00 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

cantell del forjat de formigó. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè es 

reflecteix el cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió 

també bé donada per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 
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 Rectangle 1  Rectangle 2  Punt 3  Rectangle 4  

Emissivitat  0,94 0,94 0,94 0,91 

Tª mitja  8,5 9,6  12,5 

Tª min  6,0 6,9  10,3 

Tª max 10,2 11,2 8,2 15,1 

Distancia  22,00 22,00 22,00 22,00 

Area  0,43 0,24 0,00 0,34 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1 i 2: s’aprecia la unió de dos materials. De la ceràmica de gres i de les plaques 

de formigó. 

Punt 3: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge es 

distingeix el forjat amb una temperatura més freda que la resta de la zona perquè la placa de 

formigó està tapant el forjat i, per tant, causa de pont tèrmic. 

Rectangle 4: no s’observa pont tèrmic en aquesta finestra. Això pot indicar un possible canvi 

de la fusteria de fusta original per una d’alumini de baixa emissivitat Low-E. 
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 Rect. 2 Punt 3  Rect. 4 Punt 5  Àrea. 6  

Emissivitat  0,93 0,77 0,93 0,93 0,73 
Tª mitja  12,3  12,5  11,4 

Tª min  10,5  11,6  10,2 

Tª max 13,2 13,3 13,1 12,4 12,7 

Distancia  18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Area  0,33 0,00 0,24 0,00 0,28 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: zona foradada al parament vertical i pel qual hi ha fugues de calor. 

Rectangle 2: pèrdua considerable de calor a través del parament vertical de façana de maó 

vist manual. En aquesta zona és possible que a més, hi hagi algun tipus de conducte 

d’electricitat que fa que hi hagi una major calor a la zona. 

Punt 3: pèrdua de calor pel marc d’alumini anoditzat dels finestrals, deguda a què la fusteria 

no està dissenyada contra la ruptura del pont tèrmic. A més, als vidres s’aprecien diverses 

irregularitats de temperatura que es deuen als reflexes de l’edifici del davant, així que, pel 

que fa al vidre d’aquesta zona no es pot treure un resultat precís. 

Rectangle 4 i Punt 5: pèrdua considerable de calor a través del parament vertical de façana 

de maó vist manual. La temperatura alta així ho demostra. És causa d’un inexistent 

aïllament tèrmic en tot l’edifici. En algunes parts de l’edifici no s’aprecien les pèrdues de 

calor, podem suposar que és degut a què en aquell moment no hi ha ningú en aquella 

estança o no hi ha connectat cap equip elèctric o de calefacció. 

Àrea 6: assenyala el llum d’un sistema d’alarma connectat. 
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 Punt 

1 
Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 6  Punt 7  Punt 8  Línia 9  Àrea 

10 
Emiss.  0,91 0,91 0,91 0,93 0,93 0,94 0,94 0,93 0,94 0,94 

Tª mitja          12,7 12,1 

Tª min          11,9 11,1 

Tª max 14,2 15,7 14,5 13,1 13,0 12,2 12,3 12,8 13,2 12,6 

Dist.  18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Area  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,86 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1,2 i 3: clara pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no 

està dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

Punt 5 i 8: pèrdua considerable de calor a través del parament vertical de façana de maó vist 

manual. La temperatura alta així ho demostra. És causa d’un inexistent aïllament tèrmic en 

tot l’edifici. En algunes parts de l’edifici no s’aprecien les pèrdues de calor, podem suposar 

que és degut a què en aquell moment no hi ha ningú en aquella estança o no hi ha 

connectat cap equip elèctric o de calefacció. 

Punt 4 i Línia 9: l’alta temperatura que s’aprecia a les plaques de formigó és degut a la falta 

d’aïllant que afecta tot l’edifici i que crea ponts tèrmics. A la gràfica es veu com varia aquesta 

temperatura al llarg de 2’63 metres. 
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Punt 6 i 7: la zona superior del parament vertical del balcó es troba a major temperatura que 

la resta de l’element i és a causa de l’acció del vent que passa entre mig dels forjats dels 

balcons i els refreda primer. 

Àrea 10: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge es 

distingeix el forjat amb una temperatura més alta que la resta de la zona i per tant, causa de 

pont tèrmic. Això és degut a un possible escalfament de l’element a causa de l’escalfor 

provinent del pis de sota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 6  

Emissivitat  0,91 0,91 0,73 0,94 0,94 0,94 

Tª max 13,5 13,5 8,0 10,8 11,0 11,3 

Distancia  18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i 2: pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

Punt 3: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical i cantell de forjat. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè 

es reflecteix el cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió bé 

donada també per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 

Punt 4,5 i 6: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge 

es distingeix el forjat amb una temperatura més alta que la resta de la zona i per tant, causa 

de pont tèrmic. Això és degut a un possible escalfament de l’element a causa de l’escalfor 

provinent del pis de sota. 

Fletxa 7: assenyala l’ instal·lació del sistema d’aire condicionat. 

Fletxa 8: assenyala les baranes d’acer. 
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 Àrea 3  Àrea 4  Rect. 5 Punt 2  

Emiss.  0,94 0,73 0,77 0,73 

Tª mitja  10,4 11,9 12,1  

Tª min  9,6 9,9 7,7  

Tª max 11,0 13,6 14,2 7,8 

Distancia  18,00 18,00 18,00 18,00 

Area  0,29 0,37 0,27 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: assenyala un conducte que podria ser destinat a baixant d’aigua o per cables 

d’electricitat, això últim explicaria perquè emet calor. 

Punt 2: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical. El fet de que es trobi a tan baixa temperatura és perquè es reflecteix el 

cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió bé donada per 

l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 

Àrea 3: la zona més fosca es troba a menor temperatura que la resta de l’element i és a 

causa de l’acció del vent. 

Àrea 4: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

cantell del forjat de formigó. La diferència de temperatura indica un pont tèrmic en sostres, 

podent estar influenciat també per la reflexió. 

Rectangle 5: pèrdua de calor pel marc d’alumini anoditzat dels finestrals, deguda a què la 

fusteria no està dissenyada contra la ruptura del pont tèrmic. A més, als vidres s’aprecien 

diverses irregularitats de temperatura que es deuen als reflexes de l’edifici del davant, així 

que, pel que fa al vidre d’aquesta zona, no es pot treure un resultat precís. 
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Observacions i diagnòstic 

Àrea 1 i 2: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge es 

distingeix el forjat amb una major temperatura que la resta de la zona i per tant, causa de 

pont tèrmic. Això és degut a un possible escalfament de l’element a causa de l’escalfor 

provinent del pis de sota. 

Punt 3: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè es reflecteix el 

cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió bé donada per 

l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 

Punt 4: pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

Àrea 5,6 i 7: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge 

es distingeix el forjat amb una menor temperatura que la resta de la zona. Això és a causa 

de l’acció del vent que passa entre forjats dels balcons i els refreda primer. 

Àrea 8: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical i cantell de forjat. La diferència de temperatura indica un pont tèrmic entre 

materials o una possible mala execució material.  
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 Area 1  Area 2  Punt 3  Punt 4  Area 5  Area 6  Area  7  Area  8  Punt 9  

Emiss.  0,94 0,94 0,73 0,91 0,94 0,94 0,94 0,73 0,93 
Tª mitja  11,8 11,2   10,2 10,1 9,7 9,3  

Tª min  10,8 10,3   9,5 9,5 9,1 7,8  

Tª max 13,4 12,1 7,2 14,9 11,1 10,9 10,6 10,7 12,3 

Dist.  18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Area  1,00 0,74 0,00 0,00 0,35 0,26 0,25 0,27 0,00 



 

Punt 9: pèrdua considerable de calor a través del parament vertical de façana de maó vist 

manual. La temperatura alta així ho demostra. És causa d’un inexistent aïllament tèrmic en 

tot l’edifici. En algunes parts de l’edifici no s’aprecia les pèrdues de calor, podem suposar 

que és degut a que en aquell moment no hi ha ningú en aquella estança o no hi ha 

connectat cap equip elèctric o de calefacció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Area 1  Area 2  Punt 5  Punt 6  

Emissivitat  0,94 0,73 0,93 0,91 

Tª mitja  11,3 8,7   

Tª mínima  10,3 7,2   

Tª màxima  13,3 10,8 11,4 11,6 

Distancia  18,00 18,00 18,00 18,00 

Area  1,05 0,43 0,00 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Àrea 1: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge es 

distingeix el forjat amb una major temperatura que la resta de la zona i, per tant, causa de 

pont tèrmic. Això és degut a un possible escalfament de l’element a causa de l’escalfor 

provinent del pis de sota. 

Àrea 2: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical i cantell de forjat. La diferència de temperatura indica un pont tèrmic entre 

materials o una possible mala execució material.  

Fletxa 3: possibles defectes en la unió de materials. 

Fletxa 4: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge es 

distingeix el forjat amb una menor temperatura que la resta de la zona i, per tant, causa de 

pont tèrmic. Això és a causa de l’acció del vent que passa entre forjats dels balcons i els 

refreda primer. 

Punt 5: pèrdua considerable de calor a través del parament vertical de façana de maó vist 

manual. La temperatura alta així ho demostra. És causa d’un inexistent aïllament tèrmic en 

tot l’edifici. En algunes parts de l’edifici no s’aprecien les pèrdues de calor i, podem suposar 
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que és degut a què en aquell moment no hi ha ningú en aquella estança o no hi ha 

connectat cap equip elèctric o de calefacció. 

Punt 6: pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Punt 3  Area 4  Punt 6  

Emissivitat  0,77 0,73 0,92 
Tª mitja   11,6  

Tª mínima   10,9  

Tª màxima  12,5 12,4 8,6 

Distancia  18,00 18,00 18,00 

Area  0,00 0,15 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1 i 2: ambdues fletxes assenyalen punts de llum que no estan relacionats amb 

l’edifici. Són la il·luminació general de la planta baixa del edifici. 

Punt 3: pèrdua de calor pel marc d’alumini anoditzat dels finestrals, deguda a què la fusteria 

no està dissenyada contra la ruptura del pont tèrmic.  

Àrea 4: assenyala el llum d’un sistema d’alarma connectat. 

Fletxa 5: assenyala un conducte que podria ser destinat a baixant d’aigua o per cables 

d’electricitat, això últim explicaria perquè emet calor. 

Punt 6: en els vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’edifici del davant, així que, pel que fa al vidre d’aquesta zona no es pot treure 

un resultat precís. 
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Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical i cantell de forjat. La diferència de temperatura indica un pont tèrmic entre 

materials o una possible mala execució material.  

Punt 2: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè es reflecteix el 

cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió també bé donada 

per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 

Fletxa 3: assenyala les baranes d’acer. 

Punt 4: pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

Punt 5: l’alta temperatura que s’aprecia a les plaques de formigó és degut a la falta d’aïllant 

que afecta tot l’edifici i que crea ponts tèrmics. 
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 Punt 2  Punt 4  Punt 5  

Emissivitat  0,73 0,91 0,93 
Tª màxima  8,3 13,7 12,7 

Distancia  18,00 18,00 18,00 



 

 

 Rect 1 Rect 3 Punt 4  Punt 5  

Emissivitat  0,94 0,94 0,91 0,73 

Tª mitja  11,3 11,0   

Tª mínima  10,6 9,3   

Tª màxima  12,2 12,3 13,1 7,7 

Distancia  18,00 18,00 18,00 18,00 

Area  0,13 0,18 0,00 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1 i 3: possibles filtracions en la unió de dos materials. 

Fletxa 2: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). A la imatge es 

distingeix el forjat amb una major temperatura que la resta de la zona i per tant, causa de 

pont tèrmic. Això és degut a un possible escalfament de l’element a causa de l’escalfor 

provinent del pis de sota. 

Punt 4: pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic. 

Punt 5: revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat de 10x10 cm sobre el 

parament vertical. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura és perquè es reflecteix el 

cel, així doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. Aquesta reflexió també bé donada 

per l’angle amb el que s’ha pres la fotografia. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Línia 5  Rect 6 

Emiss.  0,91 0,94 0,94 0,73 0,93 0,94 

Tª mitja      10,7 9,8 

Tª mín.      9,5 8,6 

Tª màx. 12,2 7,8 9,8 3,0 12,0 10,8 
Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,99 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: clara pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic.  

Punt 2: la zona més fosca es troba a menor temperatura que la resta d’element i és a causa 

de l’acció del vent. 

Punt 3: plaques de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). Es veuen petites 

pèrdues de calor, possiblement degut a què en aquell moment hi ha activitat a l’interior.  

Punt 4: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 sobre el cantell de 

forjat. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així 

doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. 
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Línia 5: mur de tancament de maó vist. S’observa una clara pèrdua de calor en la unió del 

tancament vertical amb el voladís de formigó, possiblement produït per un mal segellat de la 

zona de contacte. A més, al llarg de la línia s’observa que tot el parament perd calor a causa 

de la manca d’aïllament tèrmic, i més en la zona de dalt, perquè segurament en aquell 

moment estaven les llums enceses.   

Rectangle 6: la zona superior del parament vertical del balcó es troba a major temperatura 

que la resta de l’element i és a causa de l’acció del vent que passa entre mig dels forjats 

dels balcons i els refreda primer. 

Fletxa 7: en aquesta zona del terrat hi ha plantes. 

Fletxa 8: vidre doble de Gravanet gravat amb “gra de pólvora”. Clara pèrdua de calor degut a 

què en aquell moment hi ha les llums enceses demostrant així que el vidre no està dissenyat 

contra el pont tèrmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Punt 
1 

Punt 2  Punt 3  Punt  4  Punt  6  Punt 7  Rect 9  Línia 
10 

Línia 
11 

Emiss.  0,93 0,91 0,73 0,28 0,93 0,94 0,94 0,94 0,93 
Tª mitja        11,4 11,0 11,25 
Tª mín.       9,9 9,7 10,2 
Tª màx.  11,7 11,7 5,2 1,0 10,4 11,1 13,0 12,3 12,3 

Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 
Àrea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,55 4,17 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: pèrdua considerable de calor a través del parament vertical de façana de maó vist 

manual. La temperatura alta així ho demostra. És a causa d’un inexistent aïllament en tot 

l’edifici. Si a la resta de plantes no s’observen pèrdues, pot ser degut a què en aquell 

moment no hi ha cap font d’energia que generi escalfor a l’interior d’aquella estança, com és 

el cas del Punt 6. 

Punt 2: clara pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic.  

Punt 3: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 cm sobre el cantell del 

forjat. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així 

doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. 
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Punt 4: vidre doble de Gravanet gravat amb “gra de pólvora”. És difícil obtenir un diagnòstic 

encertat ja que en els vidres sempre hi ha reflexions. 

Punt 7: placa de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). En aquesta zona 

s’observen pèrdues de calor que es poden deure a què en aquell moment s’està realitzant 

alguna activitat dins de l’habitatge o hi ha un focus generador d’energia. 

Rectangle 9 i Línia 10: la zona superior del parament vertical del balcó es troba a major 

temperatura que la resta de l’element i és a causa de l’acció del vent que passa entre mig 

dels forjats dels balcons i els refreda primer. A la gràfica s‘observa la variació de 

temperatura que sofreix l’element en aquell punt. 

Línia 11: a la gràfica s’observa la variació de temperatura que hi ha entre 2 plantes, una a la 

que es perd calor des de l’interior degut a què a dins hi ha una font que genera energia, i a  

l’altre possiblement estigui buida en aquell moment. 

Fletxa 5: als vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un 

resultat precís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i Punt 2: mur de tancament de maó vist. 

Punt 3: placa de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). S’observen pèrdues 

de calor, probablement degut a què dins hi ha un focus generador d’energia. 

Punt 4: la zona superior del parament vertical del balcó es troba a major temperatura que la 

resta de l’element i és a causa de l’acció del vent que passa entre mig dels forjats dels 

balcons i els refreda primer. 

Punt 5 i Punt 6: marc d’alumini anoditzat sense ruptura de pont tèrmic. En general hi ha 

pèrdues de calor en portes i finestres. 

Fletxes 7 i 8: en els vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un 

resultat precís. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 6  

Emiss.  0,93 0,93 0,94 0,94 0,77 0,77 

Tª màx. 10,5 10,8 10,5 12,3 14,8 11,7 
Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 



 

 

 Punt  1 Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt  5  Punt 6  Punt 9  Punt 11  

Emiss.  0,28 0,91 0,73 0,73 0,73 0,73 0,94 0,73 

Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: vidre doble de Gravanet gravat amb “gra de pólvora”. També s’observa pèrdua de 

calor per la fusteria de la finestra. 

Punt 2: pèrdua de calor per la fusteria de la finestra i pel calaix de persiana. És molt freqüent 

aquest cas, ja que els calaixos no estan aïllats.  

Punt 3 i Punt 4 i 6: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 cm. El fet 

de què es trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així doncs, no es 

pot treure una conclusió molt fiable. 

Punt 5: pèrdues de calor pel revestiment ceràmic de sota de la finestra, degut a què en 

aquell moment s’està generant calor a l’interior de l’estança. 

Punt 9: placa de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). En aquesta zona 

s’observen pèrdues de calor que es poden deure a què en aquell moment s’està realitzant 

alguna activitat dins de l’habitatge o hi ha un focus generador d’energia. 

Punt 11: pèrdua de calor pel revestiment de ceràmica o possible reflex dels fanals. 

Fletxa 7: persiana de fusta. A la part superior on se situa el calaix de persiana s’observa una 

clara pèrdua de calor, això indica que és molt probable que aquest no tingui aïllament. 

Fletxa 8: barana a tot el perímetre del terrat, i plantes en zones puntuals. 
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 Punt 1  Línia 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 8  

Emiss.  0,91 0,94 0,28 0,91 0,94 0,73 

Tª mitja   10,4     

Tª mín.   8,9     

Tª màx. 13,5 11,8 4,0 13,1 10,7 11,2 
Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 

Àrea  0,00 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i Punt 4: pèrdua de calor per la fusteria de fusta. Es deu a què els marcs no estan 

tractats contra el pont tèrmic. 

Línia 2: a la gràfica es veu la diferència de temperatura que pateix un mateix element 

constructiu, formigó en aquest cas, durant 3 alçades diferents. 

Punt 3: vidre doble de Gravanet gravat amb “gra de pólvora” on s’aprecien diverses 

irregularitats de temperatura que es deuen als reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, 

així que, d’aquesta zona no es pot treure un resultat precís. 
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Punt 5: placa de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). S’aprecien petites 

pèrdues de calor, possiblement degut a què en aquell moment hi ha algun focus generador 

d’energia a l’interior. 

Punt 8: revestiment ceràmic de gres marró metal·litzat fosc de 10x10, on s’aprecien pèrdues 

de calor, degut a l’escalfament del forjat a causa de l’escalfor que prové del pis inferior.  

Fletxes 6 i 7: Persiana de fusta. Al punt 6 hi ha pèrdues de calor, pot ser perquè en aquell 

moment es genera energia dins, situació que no passa al punt 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Punt 1  Punt  2  Punt 3 Punt  4  Línia 5  Punt  6  

Emiss.  0,77 0,77 0,94 0,73 0,73 0,77 
Tª mitja      9,8  
Tª mín.      8,1  
Tª màx. 14,6 11,3 10,4 9,8 10,7 11,0 

Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 
Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Punts 1, 2 i 6: marc d’alumini anoditzat sense ruptura del pont tèrmic. En general hi ha 

pèrdues de calor en portes i finestres. 

Punt 3: placa de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). Per la part superior 

es veuen pèrdues de calor. Segurament hi ha un focus generador d’energia en aquell 

moment darrere del parament. 

Punt 4: revestiment ceràmic de gres marró metal·litzat fosc de 10x10 cm. Per la part superior 

es veuen pèrdues de calor. Segurament hi ha un focus generador d’energia en aquell 

moment darrere del parament. 
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Als punts 3 i 4, a la zona on hi ha el forjat, aquest es mostra a més baixa temperatura, el 

qual indica que no hi ha trencament del pont tèrmic en forjats. 

Línia 5: variació de temperatura al llarg de 7’99 metres sobre el revestiment ceràmic. Es pot 

deure als reflexes de l’exterior. 

Fletxes 7 i 8: als vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un 

resultat precís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Punt 1  Punt  2  Punt 3  Punt 5  Punt 6  Punt  7  

Emiss.  0,93 0,73 0,91 0,94 0,93 0,94 

Tª màx. 10,9 1,5 14,2 9,7 9,6 7,3 
Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: mur de tancament de maó vist. S’observa una clara pèrdua de calor en la unió del 

tancament vertical amb el voladís de formigó, possiblement produït per un mal segellat de la 

zona de contacte. 

Punt 2: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 cm. El fet de què es 

trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així doncs, no es pot treure 

una conclusió molt fiable. 

Punt 3: pèrdua de calor per la fusteria de fusta. Es deu a què els marcs no estan tractats 

contra el pont tèrmic. 

Punt 5: placa de formigó netejades a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). Es veuen pèrdues 

de calor, possiblement degut a què s’està realitzant una activitat allà dins. 

Punt 6: mur de tancament de maó vist. Es veuen pèrdues de calor, possiblement degut a 

què s’està realitzant una activitat allà dins. 

Punt 7: la zona es troba a menor temperatura que la resta d’element degut a l’acció del vent 

que refreda aquesta part. 

Fletxa 4: barana a tot el perímetre del terrat, i plantes en zones puntuals. 
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 Àrea 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Rect. 6 Punt 7  

Emiss.  0,94 0,91 0,28 0,93 0,73 0,94 0,94 

Tª mitja  8,2     9,4  

Tª mín.  -17,5     8,4  

Tª màx. 9,9 11,0 3,8 10,4 6,8 10,2 10,5 
Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 

Àrea  0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Àrea 1: s’aprecien zones que es troben a major temperatura que la resta de voladís. Això es 

deu a l’acció del vent. 

Punt 2: pèrdua de calor per la fusteria de fusta. Es deu a què els marcs no estan tractats 

contra el pont tèrmic. 

Punt 3: al vidre s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als reflexes 

de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un resultat 

precís.    

Punt 4: mur de tancament de maó vist. Es veuen pèrdues de calor, possiblement degut a 

què s’està realitzant una activitat allà dins. 

Punt 5: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 cm. També perd 

temperatura degut al calor que puja de la planta inferior, indicant així, que el cantell del forjat 

no està tractat contra el pont tèrmic. 

Punt 7: placa de formigó, on es veu que el lloc on es troba el forjat es troba a menor 

temperatura. Aquí hi ha un altre cas on es produeix el trencament del pont tèrmic al cantell 

del forjat. 
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Rectangle 6: parament vertical de formigó al voladís del balcó. A la zona del cantell del forjat 

s’aprecia una disminució de temperatura en comparació amb la resta de superfície i és a 

causa de l’acció del vent que passa entre mig dels forjats dels balcons i els refreda primer. 

  



 

 

 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 6  

Emiss.  0,77 0,94 0,73 0,73 0,93 0,94 

Tª màx. 7,0 9,1 8,1 6,1 9,4 10,2 
Dist.  23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: marc d’alumini anoditzat sense ruptura de pont tèrmic. En general hi ha pèrdues de 

calor en portes i finestres. 

Punt 2: pilar de formigó armat. Es mostra a bastant temperatura possiblement pel lloc on es 

troba col·locat, és a dir, ja que queda bastant protegit de l’intempèrie. 

Punt 3 i 4: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 cm al cantell del 

forjat. La diferència de temperatura indica un pont tèrmic entre materials o una possible mala 

execució material.  

Punt 5: mur de tancament de maó vist. Es veuen pèrdues de calor, possiblement degut a 

què s’està realitzant una activitat allà dins. 

Punt 6: placa de formigó, on es veu que el lloc on es troba el forjat es troba a menor 

temperatura. Es produeix el trencament del pont tèrmic al cantell del forjat. 

Fletxes 7 i 8: als vidre s’apreciens diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un 

resultat precís.    
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 Rectangle 1  Rectangle 2  Punt 3  

Emissivitat  0,77 0,77 0,73 
Tª mitja  11,7 12,0  

Tª mínima  10,5 10,6  

Tª màxima  13,1 13,3 12,2 

Distància  20,00 20,00 20,00 
Àrea  0,44 0,40 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Rectangles 1 i 2: a aquestes àrees s’observa una clara pèrdua de calor pel marc d’alumini 

dels finestrals, degut a què la fusteria no està dissenyada contra la ruptura el pont tèrmic. A 

més, als vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als reflexes 

de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un resultat 

precís. 

Punt 3: es tracta d’un revestiment ceràmic de gres de color marró fosc metal·litzat sobre el 

cantell del forjat de formigó. A aquesta zona també hi ha dubtes per si el calor que irradia es 

tracta del reflex dels fanals o ve de l’interior de l’edifici.  

Fletxa 4: assenyala un conducte, que podria ser destinat a baixant d’aigua o per cables 

d’electricitat,  això últim explicaria perquè emet calor. 

Fletxa 5 i 6: ambdues fletxes assenyalen punts de llum que no estan relacionats amb 

l’edifici.   
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Rect. 5 Rect. 6 Rect. 8 

Emiss.  0,77 0,77 0,77 0,94 0,91 0,91 0,77 
Tª mitja      14,7 13,5 12,4 

Tª mín.      10,7 10,4 11,0 

Tª màx. 9,3 12,0 10,7 13,2 17,4 14,9 14,0 

Dist.  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,29 1,08 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1, 2 i 3: tots 3 punts estan sobre el revestiment ceràmic del cantell del forjat del balcó. 

Aquestes diferències de temperatura al mateix element, es poden deure a què sobre 

aquesta ceràmica es reflecteix el cel i/o la possible llum dels fanals. 

Punt 4: placa de formigó netejada a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu). Es veuen pèrdues de 

calor per la part inferior de la finestra, possiblement degut a què s’està realitzant una activitat 

allà dins. 

Rectangles 5 i 6: a aquestes zones s’observa una pèrdua de calor a la unió de la caixa de 

persiana amb el parament horitzontal i, per això, s'haurà de posar especial cura a l'hora del 

disseny i en la selecció dels materials. 

Rectangle 8: pèrdua de calor pel marc d’alumini dels finestrals, degut a què la fusteria no 

està dissenyada contra la ruptura del pont tèrmic. 
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Punt 1  Punt 2  Rect 3 Rect 4 Punt 6  Punt 7  Rect 8 

Emiss.  0,73 0,94 0,94 0,91 0,93 0,93 0,91 
Tª mitja    12,1 11,4   12,5 
Tª mín.    11,4 8,9   10,7 
Tª màx. 7,7 13,0 13,2 13,4 11,0 11,7 13,6 

Dist.  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Àrea  0,00 0,00 0,70 0,33 0,00 0,00 1,69 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 cm sobre el cantell del 

forjat. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així 

doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. 

Punt 2 i Rectangle 3: a la zona on hi ha el forjat, aquest es mostra a més baixa temperatura, 

el qual indica que no hi ha trencament del pont tèrmic en forjats. 

Punt 4: marc de fusta sense ruptura de pont tèrmic. En general hi ha pèrdues de calor en 

portes i finestres. 

Punt 6 i 7: pèrdues de calor pel tancament de fàbrica de maó vist. Es veuen pèrdues de 

calor, possiblement degut a què s’està realitzant una activitat allà dins. 

Rectangle 8: pèrdua de calor per la caixa de persiana de fusta de les balconeres, degut a 

què la fusteria no està dissenyada contra la ruptura el pont tèrmic. 

Fletxa 5: plantes situades en aquesta zona del terrat. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Línia 6  

Emiss.  0,94 0,94 0,73 0,73 0,28 0,94 

Tª mitja       12,5 

Tª mín.       11,6 
Tª màx. 13,2 13,5 9,1 5,4 7,4 13,2 

Dist.  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1, Punt 2 i Línia 6: pèrdua de calor del parament de formigó a les zones més properes 

a les finestres, i en canvi, on és el forjat, hi ha disminució d’aquesta pèrdua. A la gràfica feta 

a partir de la línia 6, s’observa la variació de temperatura d’una part del parament que pateix 

aquest efecte. 

Punt 3 i 4: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 sobre el cantell del 

forjat. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així 

doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. 

Punt 5: vidre doble de Gravanet gravat amb “gra de pólvora” on s’aprecien pèrdues de calor, 

però no es pot garantir un diagnòstic fiable, perquè als vidres sempre hi ha reflexes tant de 

l’interior com de l’exterior de l’edifici que creen confusió. 

Fletxa 7: assenyala la barana del terrat. 

Fletxa 8: assenyala una sèrie de plantes que hi ha sobre aquest balcó. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 5  

Emiss.  0,94 0,28 0,28 
Tª màx. 13,7 13,2 6,4 

Dist.  20,00 20,00 20,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: pèrdua de calor del parament de formigó a les zones més properes a les finestres, i 

en canvi, on és el forjat, hi ha disminució d’aquesta pèrdua.  

Punt 2: mostra defectes de falta d'uniformitat en la distribució tèrmica de les temperatures en 

els panells vidriats. La part del vidre més propera al marc de la finestra té una temperatura 

major que la part central del cristall. 

Punt 5: vidre doble de Gravanet gravat amb “gra de pólvora”. No s’aprecien irregularitats, 

però dir també, que al tractar-se d’un vidre, el diagnòstic no és molt fiable. 

Fletxa 3: assenyala plantes que hi ha al balcó. 

Fletxa 4: en el vidre s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un 

resultat precís. 
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 Rect 1 Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,77 0,28 0,28 0,73 
Tª mitja  13,1    

Tª mín.  10,3    

Tª màx. 16,5 9,8 6,4 12,7 

Dist.  20,00 20,00 20,00 20,00 

Àrea  3,11 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1: pèrdua de calor per la fusteria d’alumini. Es deu a què els marcs no estan 

tractats contra el pont tèrmic, i a més, també es generen pèrdues a les zones més properes 

del vidre a la fusteria degut a una possible mala unió de materials. 

Punt 2 i 3: en els vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un 

resultat precís. 

Punt 4: en aquest punt del revestiment ceràmic sobre el cantell del forjat s’aprecia un 

increment de temperatura en comparació amb la resta de tram longitudinal del revestiment. 

Això pot ser degut al reflex de la llum el fanal. 
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 Punt 2  Punt 3  Punt 4  Rect 6 Punt 8  

Emiss.  0,28 0,28 0,28 0,77 0,73 
Tª mitja     12,2  

Tª mín.     11,2  

Tª màx. 0,1 7,0 9,0 13,6 12,5 

Dist.  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Àrea  0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 2, 3 i 4: als vidres s’aprecien diverses irregularitats de temperatura que es deuen als 

reflexes de l’exterior i/o de l’interior de l’edifici, així que, d’aquesta zona no es pot treure un 

resultat precís. 

Rectangle 6: pèrdua de calor per la fusteria d’alumini. Es deu a què els marcs no estan 

tractats contra el pont tèrmic, i a més, també es generen pèrdues en les zones més properes 

del vidre a la fusteria degut a una possible mala unió de materials. 

Punt 8: en aquest punt del revestiment ceràmic sobre el cantell del forjat s’aprecia un 

increment de temperatura en comparació amb la resta de tram longitudinal del revestiment. 

Això pot ser degut al reflex de la llum el fanal. 

Fletxa 1: assenyala un perfil metàl·lic unit al forjat. 

Fletxa 5: assenyala un pilar inclinat de formigó armat. 
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 Punt 1  Punt 2  Àrea 4  Punt 5  Punt 6  Punt 7  Punt 9  Punt 10  

Emiss.  0,73 0,73 0,91 0,93 0,93 0,94 0,94 0,28 

Tª mitja    12,9      

Tª mín.    4,5      

Tª màx. 10,7 7,6 14,2 12,2 13,6 13,4 12,5 17,9 

Dist.  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Àrea  0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i 2: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 sobre el cantell de 

forjat. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així 

doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. 

Àrea 4: a aquestes zones s’observa una pèrdua de calor a la unió de la caixa de persiana 

amb el parament horitzontal, i per això s'haurà de posar especial cura a l'hora del disseny i 

en la selecció dels materials. 

Punt 5 i 6: mur de tancament de maó vist. S’observen més pèrdues de calor al parament del 

punt 6 perquè en aquell moment possiblement hi havia connectades fonts generadores de 

calor dins de l’habitatge, situació que no pasa al punt 5, i però això es veu més fred. 

Punt 7 i 9: hi ha pèrdues de calor en la part superior del mur de formigó del balcó, degut a 

l’acció del vent, ja que es tendeix a refredar primer la part de sota i després la superior de 

l’element. 

Punt 10: vidre doble de Gravanet gravat amb “gra de pólvora”. Clara pèrdua de calor degut a 

que en aquell moment hi són les llums enceses a l’interior, demostrant així que el vidre no 

està dissenyat contra el pont tèrmic. 
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 Punt 5  Punt 6  Punt 7  Punt 8  Punt 9  

Emiss.  0,94 0,94 0,94 0,73 0,91 
Tª mitja       

Tª mín.       

Tª màx. 10,7 12,9 13,1 7,7 14,6 

Dist.  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 5: placa de formigó netejada a l’àcid amb àrid de riu (pelet de riu), on no s’observen 

pèrdues de calor.  

Punts 6 i 7: s’observa un increment de temperatura a la part superior del parament de 

formigó. Pot ser que en aquell lloc es trobin els radiadors i estiguessin connectats. 

Punt 8: revestiment ceràmic de gres i marró metal·litzat fosc de 10x10 cm sobre el cantell de 

forjat. El fet de què es trobi a tan baixa temperatura pot ser perquè es reflecteix el cel, així 

doncs, no es pot treure una conclusió molt fiable. 

Punt 9: mur de tancament de maó vist. S’observa una clara pèrdua de calor en la unió del 

tancament vertical amb el voladís de formigó, possiblement produït per un mal segellat de la 

zona de contacte. A més, al llarg de la línia s’observa que tot el parament perd calor a causa 

de la manca d’aïllament tèrmic, i més en la zona de dalt, perquè segurament en aquell 

moment hi eren les llums enceses.   
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A.2: EDIFICI 2 – FELIPE DE PAZ 16-20 
 
 

 

 Àrea 1  Àrea 2  Punt 3  Àrea 5  Línia 6  

Emissivitat  0,90 0,90 0,91 0,90 0,90 

Tª mitja  9,1 6,9  9,6 7,8 

Tª min  8,1 2,0  8,6 5,8 

Tª max 10,4 9,7 11,1 11,2 9,2 

Distancia  16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

Area  0,15 1,86 0,00 0,46 3,60 

Observacions i diagnòstic 

Àrea 1 i 5: es distingeix el forjat amb una major temperatura que la resta de la zona degut a 

que la vivenda de sota l’escalfa i això demostra que existeix un pont tèrmic en aquesta zona 

provocat per la manca d’aïllament al cantell del forjat. 

Àrea 2: en aquesta vivenda no tenen cap element de calefacció encès o connectat i és per 

això que la temperatura és més baixa. La zona a menor temperatura és degut a què està en 

contacte amb el terrat de la coberta. 
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Punt 3: pèrdua de calor pel marc de fusta de la finestra, degut a què la fusteria no està 

dissenyada contra el trencament del pont tèrmic i també es distingeixen ponts tèrmics a les 

zones de calaixos de persiana ja que possiblement no estan correctament aïllats. 

Fletxa 4: es marca el forjat entre les plantes de l’edifici a través de l’arrebossat de la façana.  

Línia 6: amb l’ajuda del gràfic es veu la diferència de temperatura en tota la llargada de 

l’edifici.  

Fletxa 7: la calor de dins la vivenda s’escapa a l’exterior perquè la finestra està oberta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A.3: EDIFICI 3 – TRAVESSERA DE LES CORTS 96-98 
 
 

 

 

 Punt 2  Punt 3  Rectangle 4  

Emissivitat  0,96 0,75 0,85 

Tª mitja    9,3 

Tª min.    6,7 

Tª max. 9,9 11,0 11,8 

Distància  17,20 17,20 17,20 

Àrea  0,00 0,00 1,31 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: pèrdua de calor a través del parament vertical de formigó armat i pintura negra de 

la planta baixa, possiblement a causa d’un mal aïllament.  

Punt 2: pèrdua de calor a través del marc d’alumini de la planta baixa ja que no està 

dissenyat contra la ruptura del pont tèrmic. 

Punt 3: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic, l’escalfor del fanal que hi ha a prop i que 

altera el resultat o una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Rectangle 4: cantell de forjat acabat amb un perfil metàl·lic vist. L’alta temperatura es degut 

molt probablement a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia.  
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Observacions i diagnòstic 

Punt 1: pèrdua de calor a través del parament vertical de formigó armat pintat de color negre 

de la planta baixa possiblement a causa d’un mal aïllament. 
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 Punt 1  

Emissivitat  0,94 

Tª màxima  10,0 

Distància  17,20 



 

 

 Rectangle 2  

Emissivitat  0,93 

Tª mitja  10,3 

Tª mínima  9,5 

Tª màxima  11,2 

Distància  17,20 

Area  0,42 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: assenyala un tub de plàstic d’algun tipus d’instal·lació. 

Rectangle 2: assenyala una reixa de ventil·lació. 

Fletxa 3: pèrdua de calor de la paret de maó de la planta baixa, probablement per una mala 

unió de materials. 
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 Punt 1  

Emissivitat  0,92 

Tª màxima  10,9 

Distància  17,20 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: vidre laminat de la planta baixa on s’aprecia el reflex de l’exterior i això dificulta 

l’obtenció d’un resultat adequat.  
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Rect. 4 Punt 5  Punt 6  

Emissivitat  0,96 0,96 0,75 0,85 0,92 0,85 

Tª mitja     7,9   

Tª mínima     6,4   

Tª màxima  11,6 10,2 9,0 9,6 1 10,7 

Distància  17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 

Area  0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i 2: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la 

fusteria no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 3: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic, l’escalfor del fanal que hi ha a prop i que 

altera el resultat o una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Rectangle 4 i Punt 6: cantell de forjat acabat amb un perfil metàl·lic vist. L’alta temperatura 

es deu, molt probablement, a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia.  

Punt 5: balcó de vidre i barana d’alumini lacat. La baixa temperatura és deguda al reflex que 

genera el cel sobre el vidre i l’angle amb el que s’ha pres la termografia. 
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Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa 

possiblement és la mala unió de materials o una mala col·locació de l’aïllant. 

Fletxa 2: assenyala un llum encès. 

Punt 3: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic, l’escalfor del fanal que hi ha a prop i que 

altera el resultat o una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Punt 4: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 
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 Rectangle 1  Punt 3  Punt 4  

Emissivitat  0,75 0,75 0,96 

Tª mitja  11,5   

Tª mínima  10,0   

Tª màxima  13,1 9,8 11,5 

Distància  17,20 17,20 17,20 

Area  0,18 0,00 0,00 



 

 

  Punt 1  Punt 2  

Emissivitat  0,75 0,96 

Tª màxima  9,9 12,8 

Distància  17,20 17,20 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic, l’escalfor del fanal que hi ha a prop i que 

altera el resultat o una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Punt 2: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Línia 4  

Emissivitat  0,96 0,85 0,75 0,75 

Tª mitja     8,2 

Tª mínima     7,1 

Tª màxima  12,6 10,4 6,8 9,9 

Distància  17,20 17,20 17,20 17,20 

Area  0,00 0,00 0,00 1,90 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 2: cantell de forjat acabat amb un perfil metàl·lic vist. L’alta temperatura es degut molt 

probablement a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia.  

Punt 3: façana no estructural de maó calat i on no es detecten pèrdues de calor. 

Línia 4: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor a la zona del balcó. 

La causa pot ser la possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic, l’escalfor del fanal que hi 

ha a prop i que altera el resultat o una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa 

de la localització, encara no s’ha refredat. Amb l’ajuda del gràfic s’observa la diferència de 

temperatura en tota la paret. 
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Observacions i diagnòstic 

Punt 1: façana no estructural de maó calat per on no es detecta pèrdua de calor. En aquest 

termograma s’aprecia la diferència de temperatura entre materials com ara el cantell del 

forjat acabat amb un perfil metàl·lic vist i els maons de la façana. On l’alta temperatura del 

cantell del forjat es pot donar també, pel calor que puja de la planta inferior. 
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 Punt 1  

Emissivitat  0,75 

Tª màxima  5,1 

Distància  17,20 



 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1, 2 i 3: façana no estructural de maó calat amb pèrdues de calor. La unió d’aquesta 

amb el forjat del balcó recobert amb lamel·les d’alumini lacat produeix més pèrdues de calor 

a causa d’una mala unió de materials.  
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 Punt 1  Punt2  Punt 3  

Emissivitat  0,75 0,75 0,75 

Tª màxima  11,3 11,3 10,6 

Distància  17,20 17,20 17,20 



 

 

 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emissivitat  0,75 0,75 0,96 0,75 

Tª màxima  11,9 12,5 9,5 9,6 

Distància  17,20 17,20 17,20 17,20 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i 2: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor i cantell de forjat 

revestit amb perfil d’acer. La causa possiblement és la mala unió de materials o una mala 

col·locació de l’aïllant. 

Punt 3: forjat del balcó revestit amb lamel·les d’alumini lacat amb pèrdues de calor. La causa 

pot ser una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la localització, encara 

no s’ha refredat. 

Punt 4: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic o una acumulació de calor rebuda durant tot el 

dia i, a causa de la localització, encara no s’ha refredat. 
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 Punt 1 

Emissivitat 0,75 

Tª màxima -0,1 

Distància 17,20 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: balcó de vidre i barana d’alumini lacat. La baixa temperatura és deguda al reflex que 

genera el cel sobre el vidre i l’angle amb el que s’ha pres la termografia. 

Fletxa 2: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser 

la possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic o una acumulació de calor rebuda durant tot 

el dia i, a causa de la localització, encara no s’ha refredat. 

Fletxa 3: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 
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 Punt 2  

Emissivitat  0,94 

Tª màxima  9,6 

Distància  17,20 

 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 2: forjat de formigó sobre el balcó on s’aprecia pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic o una acumulació de calor rebuda durant tot el 

dia i, a causa de la localització, encara no s’ha refredat. 
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Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Fletxa 2: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa 

possiblement és la mala unió de materials o una mala col·locació de l’aïllant. 
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 Punt 1  Rectangle 2  

Emissivitat  0,96 0,75 

Tª mitja   9,6 

Tª mínima   8,5 

Tª màxima  10,7 10,8 

Distància  17,20 17,20 

Area  0,00 0,14 



 

 

 Punt 1  

Emissivitat  0,75 

Tª màxima  2,8 

Distància  17,20 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: façana no estructural de maó calat per on no es detecta pèrdua de calor. A mida que 

es varia l’angle de la càmera al prendre el termograma, s’observa com la reflexió es fa més 

patent. 
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 Punt 2  Rectangle 3  Rectangle 4  

Emissivitat  0,96 0,96 0,85 

Tª mitja   8,0 7,7 

Tª mínima   5,1 5,0 

Tª màxima  8,8 10,3 10,2 

Distància  28,26 28,26 28,26 

Area  0,00 4,04 2,87 

 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: assenyala conductes. Possiblement són de gas. 

Punt 2: calaixos de persiana per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement carèixen 

d’aïllament tèrmic o d’una mala col·locació d’aquest. 

Rectangle 3: revestiment del forjat del balcó a base de lamel·les d’alumini lacat per on 

s’observen pèrdues de calor. La causa pot ser una acumulació de calor rebuda durant tot el 

dia i, a causa de la localització, encara no s’ha refredat. 

Rectangle 4: cantell del forjat acabat amb un perfil metàl·lic vist. L’alta temperatura es degut 

molt probablement a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia.  
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 Punt 1  Punt 2  Rectangle 3  

Emissivitat  0,96 0,96 0,85 

Tª mitja    7,3 

Tª mínima    5,6 

Tª màxima  8,1 8,8 10,3 

Distància  28,26 28,26 28,26 

Area  0,00 0,00 4,14 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 2: calaixos de persiana per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement carèixen 

d’aïllament tèrmic o d’una mala col·locació d’aquest. 

Rectangle 3: cantell del forjat acabat amb un perfil metàl·lic vist. L’alta temperatura és degut 

molt probablement a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia. 
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Observacions i diagnòstic 

Punt 1 i Punt 2: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la 

fusteria no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 3: probablement hi ha un vidre doble amb càmera d’aire ja que no s’observen pèrdues 

de calor. No es pot determinar amb exactitud ja que les reflexions existents ho impedeixen i 

impossibiliten un resultat concret. 

Fletxa 4: assenyala la barana d’alumini lacat. 

Fletxa 5: zona sobre la finestra on s’observa la caixa de persiana. Molt probablement 

aquesta té un bon aïllament tèrmic en la zona en contacte amb el parament. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  

Emissivitat  0,96 0,96 0,92 

Tª màxima  11,9 11,1 2,1 

Distància  28,26 28,26 28,26 



 

 

 Punt 1  Punt 2  Punt 3  

Emissivitat  0,96 0,85 0,96 

Tª màxima  10,6 10,0 11,0 

Distància  28,26 28,26 28,26 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 2: cantell del forjat acabat amb un perfil metàl·lic vist. L’alta temperatura és degut molt 

probablement a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia. 

Punt 3: calaixos de persiana per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement carèixen 

d’aïllament tèrmic o d’una mala col·locació d’aquest. 
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Observacions i diagnòstic 

Punt 1: vidre doble amb càmera d’aire ja que no s’observen pèrdues de calor. És difícil 

determinar un diagnòstic perquè als vidres sempre hi ha reflexes que dificulten establir un 

resultat. 

Punt 2: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 3: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic, l’escalfor del fanal que hi ha a prop i que 

altera el resultat, o una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Punt 4: pèrdua de calor per la part superior de la planta baixa, possiblement produïda 

perquè hi ha un focus que genera calor o s’està realitzant algun tipus d’activitat interior. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emissivitat  0,92 0,96 0,75 0,75 

Tª màxima  3,7 10,6 10,5 8,7 

Distància  28,26 28,26 28,26 28,26 



 

 

 Punt 1  Punt 2  

Emissivitat  0,96 0,96 

Tª màxima  11,2 9,7 

Distància  28,26 28,26 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: pèrdua de calor a través del marc d’alumini de la planta baixa ja que probablement 

no està dissenyat contra la ruptura del pont tèrmic. 

Punt 2: assenyala la persiana d’alumini del local de planta baixa. Si es mostra a bastant 

temperatura és perquè segurament s’està realitzant algun tipus d’activitat allà dins. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Línia 4  
Emiss.  0,94 0,75 0,94 0,94 
Tª mitja     10,4 
Tª mín.     9,2 
Tª màx. 10,1 9,7 11,9 11,2 

Dist.  13,00 13,00 13,00 13,00 
Àrea  0,00 0,00 0,00 2,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: envolupant no estructural de formigó. Hi ha zones on s’aprecien pèrdues de calor i 

zones on no hi passa, possiblement ocasionat perquè hi ha zones on es genera calor i 

zones on no hi ha un punt emissor. 

Punt 2: façana no estructural de maó calat i on no es detecten pèrdues de calor. 

Punt 3: pèrdues de calor en la zona d’unió de maó amb formigó. Es pot deure a una mala 

unió dels diferents materials o a què no s’ha previst el possible pont tèrmic. 

Línia 4: mostra la diferència de temperatura al llarg de 2’30 metres de paret de formigó, on a 

la part superior no s’observa pèrdua de calor, però a mesura que es perd altura augmenta la 

temperatura possiblement perquè a dalt no es troba ningú en aquell moment i, a la planta 

baixa hi ha punts que generen calor. 
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 Rect 1 Rect 2 Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 6  

Emiss.  0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,96 

Tª mitja  11,3 10,5     

Tª mín.  10,4 8,3     

Tª màx. 11,8 11,6 11,8 12,2 11,1 8,5 

Dist.  13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Àrea  0,45 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1: s’observa una junta longitudinal al parament vertical de formigó que es troba a 

menys temperatura que la resta de façana degut a un bon segellat. 

Rectangle 2, Punt 5 i Punt 6: pèrdua de calor en la unió entre materials, en aquest cas entre 

formigó i alumini lacat degut a una mala unió. Les reixes està a menor temperatura 

possiblement perquè extreuen aire fred de l’interior. 

Punt 3: acumulació de calor en la part inferior del parament de formigó, possiblement degut 

a què en aquest punt hi ha un focus que genera energia. 

Punt 4: pèrdues de calor en la zona d’unió de maó amb formigó. Es pot deure a una mala 

unió dels diferents materials o a què no s’ha previst el possible pont tèrmic. 
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 Rect 1 

Emiss.  0,75 

Tª mitja  11,8 

Tª mín.  8,4 

Tª màx. 14,8 

Dist.  13,00 

Àrea  0,18 

 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1: pèrdues de calor per les reixes d’alumini lacat, però no pels marcs, el que vol 

dir que aquests estan tractats contra el pont tèrmic. 

Fletxa 2: Porta d’acer.  

Fletxa 3: Reixes per les quals s’extreu aire calent, ja que aquestes estan a una alta 

temperatura en comparació amb la resta de parament. 
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 Punt 2  Punt 3  Punt 5  

Emiss.  0,75 0,85 0,94 

Tª màx. 8,5 11,7 11,3 

Dist.  13,00 13,00 13,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: assenyala les persianes d’un local de planta baixa. 

Punt 2: façana no estructural de maó calat i on no es detecten pèrdues de calor. 

Punt 3: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia, o mala unió pel canvi de material entre 

maó y acer. 

Punt 5: pèrdues de calor pel parament de formigó de planta baixa degut a un mal aïllament o 

que en aquell moment s’està generant calor a l’interior del local. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 4  Punt 5  

Emiss.  0,85 0,96 0,75 0,75 

Tª màx. 10,9 11,0 7,5 9,8 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: forjat revestit amb perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt 

probablement a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia o a que el calor que es 

genera a la planta de sota puja cap a dalt fent que el forjat es mostri a més temperatura. 

Punt 2: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 4: façana no estructural de maó calat i on no es detecten importants pèrdues de calor. 

Punt 5: façana no estructural de maó calat on es detecten pèrdues de calor degut, 

possiblement, a un mal aïllament de la zona i, molt probablement, a què en aquell moment 

s’està generant calor dins del local. 

Fletxa 7: persiana aïllada per evitar pèrdues de calor. Al perímetre de la finestra s’observen 

pèrdues de calor degut a una mala unió de materials o a què la fusteria no està dissenyada 

per combatre el pont tèrmic. 
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 Punt 2  Punt 3  

Emiss.  0,96 0,96 

Tª màx. 7,7 13,3 

Dist.  17,30 17,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: Assenyala un focus de llum encès en aquell moment. 

Punt 2: barana d’alumini lacat. 

Punt 3: molta pèrdua de calor per les reixes de ventilació o extracció de la planta baixa, 

degut a què estan en funcionament. 
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 Punt 1  Línia 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,96 0,75 0,92 0,96 

Tª mitja   9,5   

Tª mín.   8,5   

Tª màx. 8,3 11,8 2,5 10,8 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

Àrea  0,00 1,32 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per cobrir el pati de ventilació de l’edifici. 

Línia 2: mostra la variació de temperatura que s’aprecia al llarg del parament vertical de maó 

calat durant 1’32 metres. La temperatura augmenta a mesura que disminueix l’alçada. 

Possiblement a la part inferior hi ha un focus que genera energia o en aquest tram no hi ha 

aïllant. 

Punt 3: vidre doble amb càmera d’aire on no s’observen pèrdues de calor, però la seva baixa 

temperatura també pot ser deguda al reflex del cel. 
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Punt 4: sostre del balcó d’alumini lacat per on s’observen pèrdues de calor. La causa pot ser 

una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la localització, encara no s’ha 

refredat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,96 0,75 0,75 0,94 

Tª màx. 7,8 9,6 8,6 9,6 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per cobrir el pati de ventilació de l’edifici. 

Punt 2: sostre del balcó per on s’observen pèrdues de calor. La causa pot ser una 

acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la localització, encara no s’ha 

refredat. 

Punt 3: parament de maó calat. 

Punt 4: parament de formigó que es troba a més temperatura que el Punt 3. 
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 Línia 1  Punt 2  Punt 3  

Emiss.  1,00 0,75 0,94 

Tª mitja  8,1   

Tª mín.  6,5   

Tª màx. 11,2 7,3 8,1 

Dist.  17,30 17,30 17,30 

Àrea  1,26 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Línia 1: mostra la diferència de temperatura d’una finestra on a la part superior hi ha pèrdues 

considerables de calor i a la inferior no s’observa aquest defecte. A la part superior és molt 

probable que sigui un problema del calaix de persiana i que no està aïllat. 

Punt 2: façana no estructural de maó calat i no es detecten pèrdues de calor. 

Punt 3: parament de formigó pel que tampoc s’aprecien pèrdues de calor. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 5  Punt 6  Punt 7  

Emiss.  0,75 0,96 0,96 0,92 0,96 0,85 

Tª màx. 11,2 14,3 11,1 4,6 6,9 11,1 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: tancament de maó calat. S’aprecia a bastant temperatura, però no es detecten 

moltes pèrdues de calor. 

Punt 2: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 3: fusteria d’alumini lacat per on no hi ha tantes pèrdues de calor com en el Punt 2. 

Molt probablement no hi hagi un focus de calor encès en aquest moment. 

Fletxa 4: persiana aïllada per evitar pèrdues de calor. 

Punt 5: vidre doble amb càmera d’aire on no s’observen pèrdues de calor, però la seva baixa 

temperatura també pot ser degut al reflex del cel. 

Punt 6: barana d’alumini lacat. 

Punt 7: forjat de perfils metàl·lics vistos. No s’aprecia tanta temperatura com en alguns 

altres. Pot ser degut a què no ha rebut gaire radiació durant el dia, evitant així l’acumulació 

de calor, però el més probable és que no es trobi a tanta temperatura perquè a la planta 

inferior no s’està emetent calor en aquell moment. 
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 Punt 2  Punt 3  Punt 5  Punt 6  

Emiss.  0,92 0,92 0,96 0,85 

Tª màx. 5,6 2,4 8,1 10,3 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Fletxa 1: Assenyala una sèrie de plantes situades al balcó. 

Punt 2: hi ha zones del vidre que es troben a menys temperatura que d’altres. Pot ser pel 

reflex de l’exterior o de l’interior de l’habitatge. 

Punt 3: vidre doble amb càmera d’aire on no s’observen pèrdues de calor, però la seva baixa 

temperatura també pot ser deguda al reflex del cel. 

Fletxa 4: persiana. 

Punt 5: fusteria d’alumini lacat per cobrir el pati de ventilació de l’edifici. 

Punt 6: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia o al calor que puja de la planta de sota. 
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 Punt 1  Rect 2 

Emiss.  0,75 0,75 

Tª mitja   7,5 

Tª mín.   5,0 

Tª màx. 9,3 10,6 

Dist.  17,30 17,30 

Àrea  0,00 0,61 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: forjat del balcó revestit amb lamel·les d’alumini lacat per on s’observen pèrdues de 

calor. La causa pot ser una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Rectangle 2: hi ha zones del vidre que es troben a menys temperatura que d’altres. Pot ser 

pel reflex de l’exterior o de l’interior de l’habitatge. En canvi, la fusteria es mostra a més 

temperatura perquè perd calor degut a una mala unió de materials o que aquesta no està 

tractada contra el pont tèrmic. 
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 Rect 1 Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,96 0,75 0,75 0,85 

Tª mitja  6,4    

Tª mín.  2,6    

Tª màx. 10,2 5,4 6,7 9,9 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

Àrea  0,84 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1: hi ha zones del vidre que es troba a menys temperatura que d’altres. Pot ser 

pel reflex de l’exterior o de l’interior de l’habitatge. 

Punt 2: façana no estructural de maó calat on es detecten petites pèrdues de calor en 

diferents punts, degut probablement, a què en alguns punts de l’interior s’està generant calor 

i en d’altres no. 

Punt 3: façana no estructural de maó calat on es detecten pèrdues de calor, possiblement 

perquè en aquell moment s’està generant calor a l’interior. 

Punt 4: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia, o al calor que puja des de la planta de 

sota. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Línia 6  

Emiss.  0,85 0,92 0,96 0,96 0,92 0,94 

Tª mitja       6,1 

Tª mín.       5,0 

Tª màx. 10,0 3,8 9,2 6,9 10,1 9,2 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia o a una mala unió en el canvi de 

material. 

Punt 2: vidre doble amb càmera d’aire on no s’observen pèrdues de calor, però la seva baixa 

temperatura també pot ser degut al reflex del cel. 

Punt 3: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials, així com un mal 

disseny en el calaix de persiana, per on també es perd calor. 

Punt 4: barana d’alumini lacat. 
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Punt 5: façana no estructural de maó calat per on hi ha pèrdua de calor. La causa pot ser la 

possible mala col·locació de l’aïllament tèrmic, l’escalfor del fanal que hi ha a prop i que 

altera el resultat o una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Línia 6: la gràfica mostra la variació de temperatura que pateix el parament de formigó al 

llarg de 2’18 metres, degut a què al pis superior no hi ha cap focus de calor, i sí al pis 

inferior. Això indica que l’aïllament no està ben col·locat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,75 0,75 0,75 0,96 

Tª màx. 3,1 6,3 8,6 6,2 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: façana no estructural de maó calat per on no es detecta pèrdua de calor. 

Punt 2: parament de maó calat. 

Punt 3: sostre del balcó revestit amb lamel·les d’alumini lacat per on s’observen pèrdues de 

calor. La causa pot ser una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la 

localització, encara no s’ha refredat. 

Punt 4: barana d’alumini lacat. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,96 0,85 0,94 0,75 

Tª màx. 9,4 9,6 6,4 6,1 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials, així com un mal 

disseny en el calaix de persiana, per on es perd calor també. 

Punt 2: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia, o al calor que puja de la planta 

inferior. 

Punt 3: parament de formigó no estructural pel qual es perd calor. 

Punt 4: parament de maó calat sota la finestra pel qual es perd calor.. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,96 0,96 0,92 0,75 

Tª màx. 10,6 3,9 2,0 7,5 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: pèrdua de calor per la part superior de la fusteria d’alumini lacat degut a una mala 

unió de materials o a què no està tractat contra el pont tèrmic, així com un mal disseny en el 

calaix de persiana, per on es perd calor també. 

Punt 2: fusteria d’alumini lacat on no s’aprecia pèrdua de calor. 

Punt 3: vidre doble amb càmera d’aire on no s’observen pèrdues de calor, però la seva baixa 

temperatura també pot ser deguda al reflex del cel. 

Punt 4: façana no estructural de maó calat al pati de ventilació per on s’aprecia pèrdues de 

calor. 
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 Punt 1  Àrea 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 6  Punt 7  Punt 8  

Emiss.  0,92 0,85 0,96 0,75 0,75 0,75 0,96 0,85 

Tª mitja   5,2       

Tª mín.   -3,8       

Tª màx. -2,6 9,7 5,4 7,7 3,8 5,9 9,8 8,7 

Dist.  17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 

Àrea  0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: balcó de vidre i barana d’alumini lacat. La baixa temperatura és deguda al reflex que 

genera el cel sobre el vidre i l’angle amb el que s’ha pres la termografia. 

Àrea 2: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia, ja que a la part on és el vidre del balcó 

aquesta pèrdua no s’origina. 

Punt 3: fusteria d’alumini lacat per ocultar el pati de ventilació. 

Punt 4: façana no estructural de maó calat al pati de ventilació per on s’aprecien pèrdues de 

calor. 

Punt 5: façana no estructural de maó calat per on no es detecta pèrdua de calor. 

Punt 6: façana no estructural de maó calat per on es detecta pèrdua de calor. 

Punt 7: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 
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Punt 8: forjat revestit amb perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt 

probablement a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia, o al calor que puja de 

la planta de sota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Rect 1 Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,85 0,96 0,96 0,94 

Tª mitja  7,9    

Tª mín.  5,8    

Tª màx. 10,6 10,1 13,3 10,8 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 

Àrea  0,76 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Rectangle 1: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement 

a l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia, ja que a la part on és el vidre del 

balcó aquesta pèrdua no s’origina. 

Punt 2: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials.  

Punt 3: hi ha pèrdues de calor per la fusteria dels finestrals del local. La causa pot ser que la 

fusteria no està dissenyada contra el pont tèrmic o, una acumulació de calor rebuda durant 

tot el dia i, a causa de la localització, encara no s’ha refredat. 

Punt 4: pèrdues de calor pel parament de formigó de la planta baixa, degut a què no hi és 

aïllat o a una acumulació de calor rebuda durant tot el dia i, a causa de la localització, 

encara no s’ha refredat.   
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,94 0,75 0,85 0,92 

Tª màx. 9,8 7,0 12,6 10,4 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: parament de formigó que perd calor per la part inferior possiblement degut a que hi 

ha acumulació de calor just per la part de dalt de la porta d’entrada al garatge. 

Punt 2: façana no estructural de maó calat i on no es detecten pèrdues de calor. 

Punt 3: pèrdues de calor per la part superior de la porta d’entrada al garatge degut a què la 

fusteria no està dissenyada contra el pont tèrmic o a una acumulació de calor rebuda durant 

tot el dia i, a causa de la localització, encara no s’ha refredat. 

Punt 4: parament de formigó que perd calor, però amb més intensitat per la part superior. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  

Emiss.  0,85 0,85 0,94 0,75 0,96 

Tª màx. 10,9 9,2 6,9 7,5 11,2 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia. 

Punt 2: forjat revestit amb perfils metàl·lics vistos. En aquest cas no s’aprecia tanta pèrdua 

de calor com en el Punt 1, probablement perquè no puja calor de la planta de sota fent que 

aquest element es mantingui a menys temperatura. 

Punt 3: parament de formigó no estructural el qual es troba a menys temperatura que el 

parament de maó vist, el que vol dir, que garanteix millor que no hi hagin tantes pèrdues de 

calor. 

Punt 4: façana no estructural de maó calat i no es detecten pèrdues de calor. 

Punt 5: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAÇANA NORD-OEST                                                       Termograma i imatge visual 3  

 

               



 

 

 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,96 0,94 0,75 0,85 
Tª màx. 12,5 7,3 7,4 9,4 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 2: parament de formigó no estructural el qual es troba a menys temperatura que el 

parament de maó vist, el que vol dir, que garanteix millor que no hi hagin tantes pèrdues de 

calor. 

Punt 3: façana no estructural de maó calat i on no es detecten pèrdues de calor. 

Punt 4: forjat revestit amb perfils metàl·lics vistos. En aquest cas no s’aprecia perquè no puja 

calor de la planta de sota fent que aquest element es mantingui a menys temperatura. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  Punt 5  Punt 6  

Emiss.  0,94 0,75 0,85 0,96 0,92 0,92 
Tª màx. 5,7 4,8 9,4 9,1 1,9 0,7 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: parament de formigó no estructural pel qual no es perd calor. 

Punt 2: façana no estructural de maó calat i on no es detecten pèrdues de calor. 

Punt 3: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia. 

Punt 4: fusteria d’alumini lacat per on hi ha pèrdues de calor. Molt probablement la fusteria 

no està dissenyada contra el pont tèrmic o hi ha una mala unió de materials. 

Punt 5: vidre doble amb càmera d’aire on no s’observen pèrdues de calor, però la seva baixa 

temperatura també pot ser degut al reflex del cel. 

Punt 6: balcó de vidre i barana d’alumini lacat. La baixa temperatura és deguda al reflex que 

genera el cel sobre el vidre i l’angle amb el que s’ha pres la termografia. 
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 Punt 1  Punt 2  Punt 3  Punt 4  

Emiss.  0,92 0,85 0,96 0,75 

Tª màx. -1,7 8,9 8,9 4,1 

Dist.  22,00 22,00 22,00 22,00 

Àrea  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Observacions i diagnòstic 

Punt 1: balcó de vidre i barana d’alumini lacat. La baixa temperatura és deguda al reflex que 

genera el cel sobre el vidre i l’angle amb el que s’ha pres la termografia. 

Punt 2: forjat de perfils metàl·lics vistos. L’alta temperatura és degut molt probablement a 

l’acumulació de calor que aquest rep durant tot el dia, o al calor que puja de la planta 

inferior. 

Punt 3: pèrdues de calor pel calaix de persiana degut a què no està aïllat tèrmicament. 

Punt 4: façana no estructural de maó calat i on no es detecten pèrdues de calor. 
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Estudi sobre la termografia infraroja aplicada a l’edificació. Recerca de possibilitat d’aplicació en façanes B1

ANNEX B:  
 
PRECÀLCUL DE LA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA.  
 
B.1: EDIFICI 1 – TRAVESSERA DE LES CORTS 100-102 
 
B.2: EDIFICI 2 – FELIPE DE PAZ 16-20 
 
B.3: EDIFICI 3 – TRAVESSERA DE LES CORTS 96-98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi sobre la termografia infraroja aplicada a l’edificació. Recerca de possibilitat d’aplicació en façanes B2    

B.1: EDIFICI 1 – EDIFICI TRAVESSERA DE LES CORTS 100-102 
 

L’edifici està situat a Barcelona i segons la Taula D.1 del CTE, es tracta de la zona C2. 

Aquesta zona té una transmitància tèrmica màxima Umàx = 0,95 W/m2K com indica la Taula 

2.1. 

La part massissa de la paret a estudiar està formada per: maó perforat de 15 cm, càmera 

d’aire de 5 cm, envà senzill de 5 cm i l guarnit de guix de 1,2 cm de gruix. 

La conductivitat tèrmica dels materials (λ) s’obté de les taules adjuntes a l’Annex H i la 

resistència tèrmica (R) s’ha extret aplicant la següent fórmula: 

R= e / λ 

Tant la resistència superficial interna (RSI) com la externa (RSE) s’extreuen de la Taula E.1 
 

 Gruix 
(e) m 

Conductivitat tèrmica 
(λ) W/mK  

 Resistència tèrmica 
(R) m2 K/W 

R superficial exterior  - - 0,13 
Maó perforat  0,15 0,694 0,216 
Càmera d’aire  0,05 0,16 0,315 
Envà senzill  0,05 0,444 0,112 

Guarnit de guix  0,012 0,570 0,021 
R superficial interior  - - 0,04 

RT  - - 0,834 

Per trobar la resistència tèrmica total (RT) s’ha aplicat la fórmula que a continuació es 

descriu i el resultat obtingut ha sigut 0,834 m2K/W: 

RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse 

La inversa de la resistència tèrmica total és la transmitància tèrmica (U) de la paret: 

U = 1/RT 

U = 1,19 W/m2K 

Com que segons la normativa la U < Umàx, observem que l’edifici no compleix amb la 

normativa ja que la nostra U > Umàx. Per això, hem proposat instal·lar aïllant de poliestirè 

expandit de 2 cm amb un λ = 0,029 W/mK i una R = 0,689 m2K/W que fa que la U = 0,65 

W/m2K i per tant, menor a la màxima U que estableix el CTE.  

 
 
 
 
 
 



Estudi sobre la termografia infraroja aplicada a l’edificació. Recerca de possibilitat d’aplicació en façanes B3

B.2: EDIFICI 2 – EDIFICI FELIPE DE PAZ 16-20 
 

L’edifici està situat a Barcelona i segons la Taula D.1 del CTE, es tracta de la zona C2. 

Aquesta zona té una transmitància tèrmica màxima Umàx = 0,95 W/m2K com indica la Taula 

2.1.  

La part massissa de la paret a estudiar està formada per: arrebossat a la façana, maó 

massís de 15 cm, càmera d’aire de 5 cm omplerta amb material aïllant, envà interior de 10 

cm de gruix i parament interior enguixat a bona vista. 

La conductivitat tèrmica dels materials (λ) s’obté de les taules adjuntes a l’Annex H i la 

resistència tèrmica (R) s’ha extret aplicant la següent fórmula: 

R= e / λ 

Tant la resistència superficial interna (RSI) com la externa (RSE) s’extreuen de la Taula E.1 
 

 Gruix 
(e) m 

Conductivitat tèrmica 
(λ) W/mK  

 Resistència tèrmica 
(R) m2 K/W 

R superficial exterior  - - 0,13 
Maó massís  0,15 1,042 0,143 

Aïllant tèrmic  0,05 0,029 1,724 
Envà senzill  0,10 0,444 0,225 

Guarnit de guix  0,012 0,570 0,021 
R superficial interior  - - 0,04 

RT  - - 2,28 

Per trobar la resistència tèrmica total (RT) s’ha aplicat la fórmula que a continuació es 

descriu i el resultat obtingut ha sigut 2,28 m2K/W: 

RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse 

La inversa de la resistència tèrmica total és la transmitància tèrmica (U) de la paret: 

U = 1/RT 

U = 0,437 W/m2K 

Com que segons la normativa la U < Umàx, observem que l’edifici compleix amb la 

normativa del CTE.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi sobre la termografia infraroja aplicada a l’edificació. Recerca de possibilitat d’aplicació en façanes B4    

B.3: EDIFICI 3 – TRAVESSERA DE LES CORTS 96-98 
 

L’edifici està situat a Barcelona i segons la Taula D.1 del CTE, es tracta de la zona C2. 

Aquesta zona té una transmitància tèrmica màxima Umàx = 0,95 W/m2K com indica la Taula 

2.1.  

La part massissa de la paret a estudiar està formada per: maó calat de 14 cm de gruix, una 

càmera d’aire de 5 cm, aïllant tèrmic de llana mineral de 5 cm, envà de 4 cm i enguixat entre 

1 i 1,5 cm. 

La conductivitat tèrmica dels materials (λ) s’obté de les taules adjuntes a l’Annex H i la 

resistència tèrmica (R) s’ha extret aplicant la següent fórmula: 

R= e / λ 

Tant la resistència superficial interna (RSI) com la externa (RSE) s’extreuen de la Taula E.1 
 

 Gruix 
(e) m 

Conductivitat tèrmica 
(λ) W/mK  

 Resistència tèrmica 
(R) m2 K/W 

R superficial exterior  - - 0,13 
Maó calat  0,14 0,694 0,201 

Càmera d’aire  0,05 0,16 0,315 
Aïllant tèrmic  0,05 0,031 1,612 
Envà senzill  0,04 0,444 0,09 

Guarnit de guix  0,012 0,570 0,021 
R superficial interior  - - 0,04 

RT  - - 2,409 

Per trobar la resistència tèrmica total (RT) s’ha aplicat la fórmula que a continuació es 

descriu i el resultat obtingut ha sigut 2,409 m2K/W: 

RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse 

La inversa de la resistència tèrmica total és la transmitància tèrmica (U) de la paret: 

U = 1/RT 

U = 0,415 W/m2K 

Com que segons la normativa la U < Umàx, observem que l’edifici compleix amb la 

normativa del CTE. 

 


