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RESUM 

 

En la Unió Europea el 40% del consum d’energia final correspon als edificis. Amb l’objectiu de disminuir aquest alt 
percentatge és imprescindible incidir no només en els edificis de nova construcció sinó que també en el parc 
d’edificis existents. 

 

El treball consisteix en l’avaluació energètica d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial en regim de lloguer construït 
l’any 2003 en el terme municipal de Taradell (Osona) dins del Projecte de Cooperació Transfronterera RELS 
(Rénovation Energétique des LogementS), amb la participació i coordinació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per a la millora de l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis d’ús residencial i socials situats a l’entorn del mar 
mediterrani. 

 

Es farà la diagnosi energètica de l’edifici amb la documentació del projecte executiu original, l’historial de factures, i la 
monitorització i recollida de dades “in situ” durant un període de temps suficient. Tanmateix es farà la simulació 
energètica amb programes informàtics especialitzats (LIDER, CALENER, CE3 i CE3X) i la posterior comparativa 
entre ells per tal de veure els seus avantatges i inconvenients. A continuació es compararan els valors reals i els 
teòrics de demanda i consums. 

 

L’ús i gestió de l’edifici per part dels usuaris és un factor no menys important que cal tenir present alhora de realitzar 
una avaluació energètica. En aquest sentit també es realitzaran enquestes als veïns per conèixer els usos i el grau 
de confort assolit. 

 

A partir d’aquí s’estudiaran diverses propostes de rehabilitació energètica que millorin l’envolupant tèrmica, el 
rendiments dels sistemes, la implantació d’energies renovables, i les bones pràctiques d’ús i gestió de l’edifici que es 
creguin oportunes. La finalitat és complir els objectius marcats per la Directiva Europea 2010/31/UE per a l’any 2020 
de reducció d’un 20% de les emissions de CO2, la implantació d’un 20% d’energies renovables i la reducció d’un 
20% del consum energètic dels edificis respecte els nivells del 1990. 

 

Es proposarà, seguint criteris de sostenibilitat, un conjunt de mesures per a la millora global de l’edifici analitzant-ne 
la seva viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental. 

 

Finalment es farà la simulació energètica de l’edifici millorat i es compararà els resultats obtinguts amb els valors 
actuals per a determinar el grau de compliment dels objectius i la nova qualificació energètica de l’edifici. 
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ANNEX II. Plànols 

ESTAT ACTUAL 
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EA 02 Situació i emplaçament (E:1/500) 
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EA 05 Distribució Planta Segona (E:1/100) 

EA 06 Planta Coberta (E:1/100) 

EA 07 Alçats sud i nord (E:1/100) 

EA 08 Alçat est i mitgera-oest (E:1/100) 
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PM 09 Instal·lació solar fotovoltaica “Balanç Net”. Secció Badalot (E:1/50) 

PM 10 Instal·lació solar fotovoltaica “Balanç Net”. Planta Segona (E:1/100) 

PM 11 Instal·lació solar fotovoltaica “Balanç Net”. Planta Primera (E:1/100) 

PM 12 Instal·lació solar fotovoltaica “Balanç Net”. Planta Baixa (E:1/100) 

 

ANNEX III 
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GLOSSARI 

 
Balanç Net o Net Metering: model d’autogeneració o d’autoconsum on l’usuari genera en la seva pròpia residència o edificació 
part de l'energia elèctrica que consumeix gràcies a les fonts d'energies renovables, i per mitjà d'un intercanvi d'energia amb la 
Companyia Distribuïdora. 
 
Eficiència energètica de l'edifici: quantitat d'energia calculada o mesurada que es necessita per satisfer la demanda d'energia 
associada a un ús normal de l'edifici, que inclourà, entre altres coses, l'energia consumida en calefacció, refrigeració, ventilació, 
ACS i la il·luminació. 
 
Energía incorporada, gris o captiva (embodied energy): indicador d'impacte ambiental que estima la quantitat d'energia 
consumida en les totes les fases del cicle de vida corresponents al procés de fabricació,  instal·lació o posada en obra d’un 
producte. 
 
Emissivitat: L'emissivitat (e) d'un cos mesura la capacitat d'absorbir i radiar energia. És el quocient entre l'energia radiada per 
aquest cos a una certa temperatura i l'energia radiada per un cos negre a la mateixa temperatura. Un cos negre perfecte té e = 1, 
mentre que qualsevol altre cos té e<1. 
 
Factor Solar: És el quocient entre la radiació solar a incidència normal que s'introdueix a l'edifici a través del vidre i la que es 
produiria si el vidre es substituís per un forat perfectament transparent. El factor solar és proporcionat pel propi fabricant en les 
especificacions tècniques del producte. 
 
Pont tèrmic: zones de l'envolupant de l'edifici en les que s'evidencia una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per 
un canvi del gruix del tancament, dels materials utilitzats, per penetració d'elements constructius amb diferent conductivitat... el 
que comporta una minoració de la resistència tèrmica respecte de la resta de tancaments. Els ponts tèrmics són parts sensibles 
dels edificis on augmenta la possibilitat de producció de condensacions superficials, en la situació d'hivern o èpoques fredes. 
 
Resistència tèrmica, o coeficient R: és la inversa de la transmitància tèrmica. Les seves unitats són m2·K/W 
 
Smartgrid o xarxa intel·ligent: xarxa elèctrica que integra de manera intel·ligent les noves tecnologies i les accions dels usuaris 
que es troben connectats, generadors, consumidors o autoconsumidors, per tal d'aconseguir un subministrament elèctric més 
eficient, segur i sostenible. 
 
Transmitància tèrmica o coeficient U: fluxe de calor, en règim estacionari, dividit per l'àrea per la diferència de temperatures dels 
medis situats a cada costat de l'element que es considera. Les seves unitats són W/m2·K. Aquesta característica permet comparar 
el grau d'aïllament dels diferents elements constructius: quan menor és el valor de la transmitància, més aïlla l'element. 
 

ACRÒNIMS 

AHC: Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
EPDB: Energy Performance of Buildings Directive, Directive 2002/91/EC. Directiva europea relativa a l’eficiència energètica dels 
edificis. 
 
CALENER YVP (Calificación Energética de Edificios – viviendas y edificios terciarios pequeños y medianos): eina informàtica 
promoguda pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, a través de l'IDAE, i pel Ministerio de Vivienda, que permet determinar el 
nivell d'eficiència energètica corresponent a un edifici. 
 
CE3 (Calificación Energética de edificios existentes): un dels dos programes homologats per a la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis existents creat per l’empresa Applus Norcontrol, SLU. 
 
CE3X (Calificación Energética de edificios existentes): juntament amb el CE3, és l’altre eina informàtica homologada per a la 
certificació d’edificis existents creat per la UTE formada per MIYABI (societat pública del Govern de Navarra per a l’eficiència 
energètica en la edificació) i CENER (Centro Nacional de Energías Renovables). 
 
CEE: Certificació Energètica d’Edificis. 
 

CEEE: Certificació Energètica d’Edificis Existents. 
 
CERMA-R (Calificación Energética Residencial Método Abreviado): versió adaptada de l’eina informàtica CERMA 
amb utilitats per a la rehabilitació energètica d’edificis existents. 
 
COP, Coeficient d’eficiència energètica (Coeficient Of Performance): és la relació entre la producció de calor i el 
consum d’energia elèctrica que es necessita per a produir-la. El COP global d’una bomba de calor té en compte les 
energies auxiliars i integra el consum d'energia per al desglaç. Exemple: una bomba de calor de COP= 3,5 necessita 
1kW de consum elèctric per a produir 3,5 kW d’energia calorífica. 
 
EER (Energy Efficiency Ratio): és el coeficient d'eficàcia frigorífica. Mesura l'eficiència energètica de la producció del 
fred, bé en aparells d'aire condicionat, bomba de calor, etc. Representa el rendiment energètic de la bomba de calor 
quan funciona en mode fred. 
 
ICAEN (Institut Català de l’Energia): entitat adscrita al Departament d’Indústria i Energia. Té per finalitat l’impuls i 
realització d’iniciatives i programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, 
desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i 
l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en 
els diferents sectors econòmics de Catalunya. 
 
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE): Entitat Pública Empresarial, adscrita al Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, de qui depèn orgànicament. Du a terme 
accions de difusió, assessorament tècnic, desenvolupament i finançament de projectes d'innovació tecnològica 
referides a l'estalvi i a l'eficiència energètica; i a les energies renovables. 
 
LIDER (Limitación de la Demanda Energética): aplicació informàtica que permet complir amb l'opció general de 
verificació de l'exigència de Limitació de Demanda Energètica establerta en el Document Bàsic de l'Habitabilitat i 
Energia del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE-HE1) i està patrocinada pel Ministerio de Vivienda i per el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
 
PCT: Plec de Condicions de Condicions Tècniques d'Instal·lacions de Baixa Temperatura. 
 
RELS (Rénovation Energétique des LogementS): projecte de cooperació europeu transfronterer per a la millora de 
l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis d’ús residencial i social situats a l’entorn del mar Mediterrani. 
 
RPT (Ruptura del Pont Tèrmic): franges de material de menor conductivitat tèrmica que separen la capa exterior del 
marc de la part interior d 'aquesta manera augmenta l'aïllament d’una finestra. És important que els marcs d'alumini 
siguin amb trencament del pont tèrmic ja que pels marcs es perd energia a l’hivern i es guanya a l'estiu. 
 
UA: coeficient total de pèrdues calorífiques a través dels tancaments d’un acumulador d’aigua calenta (W/K) Definit 
com el producte del coeficient global de transferència de calor U (W/m2 * K), per l'àrea exterior d'intercanvi del dipòsit 
A (m2). 
 
ZEB (zero-energy building): edifici amb un consum d'energia neta propera a zero en un any típic. L'energia que 
consumeix prové del propi edifici mitjançant fonts d'energies renovables que haurà de ser igual a l'energia 
demandada per l'edifici. 
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INTRODUCCIÓ 

 

El present treball de fi de grau té l’objectiu d’aplicar i ampliar els coneixements adquirits en les assignatures del DAC1 
“Impacte ambiental de l’edificació i rehabilitació energètica”, el qual consta de les assignatures següents: 
Eficiència energètica, Edificació i mediambient, i Diagnosi i rehabilitació energètica d’edificis. 

 

La meva participació en el projecte de cooperació europeu RELS2, en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, ha fet possible que el treball tingui un caràcter eminentment pràctic amb l’estudi d’un edifici ja construït. 
Això m’ha permès conèixer de primera mà com s’ha construït durant els últims anys, les seves mancances des del 
punt de vista de la sostenibilitat i eficiència energètica, així com poder oferir solucions per a la seva rehabilitació 
energètica. 

 

Igualment es pretén aprofundir en l’ús de les eines informàtiques per a la certificació de l’eficiència energètica 
d’edificis, concretament les que fan referència a edificis existents que recentment s’han aprovat, CE3X i CE3. 

 

Fins ara la certificació s’aplicava a edificis de nova construcció amb programes informàtics com el LIDER i el 
CALENER, però la transposició al nostre país de les directives europees3 ha fet obligatori que la major part dels 
edificis existents també siguin qualificats energèticament com, per exemple, ja fa anys es realitza amb els 
electrodomèstics. Aquesta informació, que estarà a disposició de propietaris, compradors, llogaters o usuaris 
d’edificis públics, permetrà donar a conèixer l’impacte ambiental que tenen els nostres edificis i les possibilitats de 
millora que tenim per davant. 

 

Per finalitzar vull recordar que com a tècnics de l’edificació és important conscienciar-nos de la responsabilitat i del 
paper rellevant que tenim per assolir un sector de la edificació més sostenible. 

 

 

  

                                                 
1 Diploma d’Ampliació de Competències (Enlargement Competences Diploma). 
2 Rénovation Energétique des LogementS (Rehabilitació energètica d’habitatges). 
3 Directiva 2012/31 del Parlament Europeu i el Consell, de 19 de maig de 2012, relativa a l’eficiència energètica dels edificis. 
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1 ESTAT ENERGÈTIC A L’EDIFICACIÓ ACTUAL 

 

1.1 Energia en l’edificació I rehabilitació energètica 
 

Estem immersos en una de les pitjors crisis financeres y econòmiques de les últimes dècades però això no ens 
hauria de fer oblidar que també ens trobem en davant una crisis energètica i mediambiental que s’agreuja cada dia 
més. 

 

La nostra economia es base principalment en fonts d’energia fòssil, que són força contaminants i no renovables. La 
situació espanyola és encara més preocupant per què és un país energèticament molt depenen de l’exterior, 
importem més del 80% de l’energia que consumim. 

 

Però amb aquest ritme d’esgotament dels recursos i l’imparable degradació del medi natural estar clar que, més tard 
o més d’hora, ens enfrontarem a una situació molt greu de conseqüències imprevisibles, com pot  ser el canvi 
climàtic o l’escalfament global. En aquest sentit la conscienciació i preocupació dels ciutadans és cada cop major. 

Es fa necessari, doncs, actuar en tots els àmbits de la societat per a intentar revertir aquesta tendència, en aquest 
sentit la construcció també té molt a dir. 

 

El sector residencial es un sector clau en el context energètic nacional i europeu actual. En el nostre país representa 
el 17% del consum total i el 25% del consum elèctric. A nivell europeu aquest percentatge és encara major arribant al 
41% del consum energètic. 

 

 
Gràfic 1.1. Consum domèstic de l’energia final a Espanya. 
Source: IDAE 

 

Malgrat que en els últims anys la construcció a sofert una crisi molt pronunciada aquest sector ha tingut un 
creixement continuat en els darrers anys, actualment Espanya té un parc residencial aproximat de 25 milions 
d’habitatges4, i per tant la seva demanda energètica associada també s’ha elevat. 

                                                 
4 “Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 del parque residencial existente en España en 2020”. WWF Spain and 
ETRES Consultores. 2010. 

 
Gràfic 1.2.Evolució del consum elèctric a les llars espanyoles. 
Font: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. IDAE 

 

Tanmateix, únicament el consum energètic dels edificis representa la cinquena part de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle del nostre país. 

 
Gràfic 1.3.Evolució de les emissions de CO2 del sector residencial. 1990-2007. 
Font: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. IDAE 

 

Hem de tenir present que la mitjana del consum elèctric per habitatge és de 4.000 kWh/any, distribuint-se 
segons els percentatges següents: 

 
Gràfic 1.4. Consum elèctric de les llars espanyoles. 
Font: IDAE 
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Els sistemes de calefacció s’enduen el major percentatge amb el 46%, seguits de l’ACS amb un 21% i la il·luminació 
amb un 16%. 

 

En el nostre país la rehabilitació, i particularment la rehabilitació energètica integral dels edificis, ofereix un gran 
potencial de creixement, malgrat que tradicionalment a tingut un paper residual en l’activitat del sector. L’any 2009 la 
renovació representava només el 19% del total de les inversions en construcció del sector espanyol, a diferència del 
43% de la mitjana de la Unió Europea. A Alemanya, per exemple, les actuacions en edificis existents representen el 
62% del total de l’activitat del sector i la nova construcció una mica més del 37%. Les rehabilitacions que es fan 
anualment a Espanya representa encara un tant per cent molt baix5. 

 

Així doncs, 8 de cada 10 edificis existents tenen una antiguitat de dos o més dècades i van ser construïts sense els 
criteris d'eficiència energètica del Codi Tècnic de l’Edificació (IDAE). Un edifici que tingui un aïllament tèrmic 
deficient, filtracions d’aire i ponts tèrmics, suposa al cap de l’any unes pèrdues d’energia i diners considerable. 
Segons la Unió Europea i estudis com el de Fundació WWF Spain els habitatges tenen un potencial d’estalvi en 
energia de fins el 90%. 

 

 
Imatge 1.5. Pèrdues d’energia en edificis mal aïllats. 
Font: Fundació “La Casa que Ahorra”. 

 

Amb polítiques ambicioses de rehabilitació energètica del parc d'habitatges es podria reduir la despesa energètica i 
les emissions de CO2 del país en un 30%, i amb retorns de la inversió de fins i tot només cinc anys. En aquest 
context la rehabilitació energètica dels habitatges pren un paper important. 

 

S’ha calculat que inclús en una rehabilitació energètica integral d’un edifici d’habitatges, amb la millora de l’aïllament, 
la substitució de finestres, instal·lacions més eficients o amb fonts renovables, suposa un estalvi energètic i de 
contaminació del 60% aproximadament front a la construcció d’un de nou6. 

 

D'acord amb els objectius europeus l'arquitectura tendeix cap a edificis amb majors requeriments d’eficiència 
energètica que els actuals, amb dissenys molt més sostenibles i que requereixen poca o gens energia (edificis 
d’energia quasi zero o estàndard Passivhaus). 

                                                 
5  “Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 del parque residencial existente en España en 2020”. WWF Spain and 
ETRES Consultores. 2010. 
6 “Construimos valor. Incentivos a la Construcción Sostenible”. Fundación Entorno-BCSD España. 2008. 

1.2 Marc normatiu 
Al llarg dels últims anys la Unió Europea ha emprés iniciatives per reduir el consum energètic i les 
emissions de CO2 associades al sector de l’edificació, amb l’objectiu de fomentar l’eficiència dels edificis. 

Relació de les directives europees en el marc de l’edificació: 

 Directiva SAVE 97/76/CEE, de 13 de setembre del 1993, relativa a la limitació de les emissions 
de CO2. No es va acabar d’implementar per divergències en el procediment d’avaluació de 
l’impacte ambiental. 

 Directiva 2002/91/CE, de 16 desembre del 2002, referent a l’eficiència energètica dels edificis. 
S’estableixen requisits en quan a: 

 La metodologia de càlcul de l'eficiència energètica dels edificis. 

 L’eficiència energètica d’edificis nous i per a edificis existents objecte d’importants 
reformes. 

 La certificació de l’eficiència energètica. 

 L’inspecció periòdica de calderes i aires condicionats. 

 Directiva 2010/31/UE, de 19 maig de 2010, relativa a la proposta 20/20/20 per a l’any 2020, amb 
l’objectiu d’aconseguir: 

 un 20% d’estalvi d’energia. 

 un 20% de reducció de les emissions de CO2.. 

 un 20% de producció de l’energia total amb energies renovables. 

 I dissenyar edificis nous amb consum energètic quasi zero per a l’any 2020 (2018 pels 
de l’administració). 

 

La transposició al nostre país de la Directiva 2002/91/CE es realitza per mitjà de les següents normatives: 

 El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), RD 314/2006, de 17 de març, que regula paràmetres 
constructius i d’estalvi d’energia. 

 El Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis 
(RITE) i modificacions posteriors. Regula l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques. 

 El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, aprovació de la Certificació Energètica d’edificis de nova 
construcció. 

 I altres normatives d’àmbit autonòmic i locals: Decret d’Ecoeficiència, ordenances solars 
d’ajuntaments, etc. 

 

A més d’aquestes normatives els diferents governs i organismes públics (IDAE, ICAEN,...) també han 
realitzat plans per al foment de l’estalvi energètic i les energies renovables, incloent ajuts i línies de 
finançament especials. 

   IDAE (Espanya): 

• Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012. 

• Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020. 

   ICAEN (Catalunya): 

• Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 

• Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-
2014. 

• Pla Renova't de calderes, electrodomèstics i aires condicionats 2011. 

• Pla Renova't d'enllumenat per a comerços 2012. 

• Pla Renova't de finestres 2012. 
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1.3 Edificis de consum energètic quasi zero 
En els últims anys ha anat creixent l’interès pel tema dels Edificis d’Energia quasi zero (ZEBs) fins a formar part de 
les polítiques de la UE sobre eficiència energètica en edificis. D’acord amb la Directriu Europea 2012/3UE, tots els 
estats membre han de prendre mesures per garantir que a partir del 31 de desembre de 2020 tots els edificis nous 
hauran de ser de consum energètic quasi zero, mentre que els edificis públics hauran de ser-ho a partir del 18 de 
desembre de 2018. 

 

No obstant, existeixen dificultats per introduir els requisits necessaris pels edificis de baixa energia a curt termini als 
Estats membre de la UE degut a l’escassa facilitat d’introducció, als elevats costos, a la manca de professionals 
formats i a la poca preparació industrial per lliurar grans quantitats d’edifici de baixa energia en tots els Estats 
membre. 

 

Un gran número d’institucions públiques, instituts de recerca i altres entitats estan investigant activament sobre 
aspectes pràctics relacionats amb el l’objectiu d’aconseguir edificis de consum energètic quasi zero. 

 

La comissió europea preveu que aquesta tasca pot esdevenir un canvi significant en el sector de la construcció per 
crear aquest tipus d’edificis i que el preu es podria incrementar entre un 7 i un 15 %. 

 

 

1.3.1 Concepte 

 

Els edificis d'energia quasi zero són un tipus de construcció amb importants funcions d'estalvi energètic a través 
d'una major eficiència, de tal  manera que l'equilibri de les necessitats d'energia es puguin subministrar amb 
tecnologies renovables. 

 

Aquesta modalitat d’edificis es basa en un procés global de desenvolupament i implementació de projectes que dóna 
com a resultat nous edificis amb una demanda d'energia molt baixa, però també és possible en la rehabilitació 
d'edificis ja existents. 

La Directiva no defineix clarament que es un “Edifici de consum energètic quasi zero”, ni pels de nova construcció ni 
pels que s’han de rehabilitar. Però tot i l’èmfasi en l’objectiu, la definició es manté genèrica i encara no està 
estandarditzada. L’article 2(1a) dóna una definició purament qualitativa: 

Un "edifici d'energia quasi zero" és un edifici que té un rendiment energètic molt elevat. La quasi zero o la molt 
baixa energia requerida hauria d'estar coberta en un grau molt important per energia procedent de fonts 
renovables, incloent l'energia procedent de fonts renovables produïda a la pròpia instal·lació o a prop d’aquesta. 

 

Al nostra país s’espera que en futures revisions del CTE es determinin les condicions per considerar un edifici com a 
edifici de consum energètic quasi zero. 

Un edifici de consum energètic quasi zero presenta similituds amb l’estàndard de les Cases Passives, els edificis 
“d’energia neta zero” o amb els “d’energia plus”. 

 

Els estàndards de les Cases Passives són edificis que proveeixen unes condicions interiors confortables tant a 
l’estiu com a l’hivern sense la necessitat d’un sistema convencional de calefacció. Per aconseguir-ho és essencial 
que les càrregues tèrmiques per escalfar l’edifici no superi els 10 W/m² per tal de poder utilitzar únicament un 
precalentador d'aire. Per tant, les Cases passives requereixen d' un 85% menys energia per a la calefacció que els 
nivells habituals de consum dels nous edificis dissenyats segons les normes convencionals actualment aplicables a 
tot Europa. 

 

Les Cases Passives per a l’Europa central requereixen uns edificis amb els següents requisits: 

 L’edifici ha de ser dissenyat per tenir una demanda de calefacció anual de no més de 15 kWh/m² 
l’any en calefacció i 15 kWh/m² l’any en refrigeració (aire condicionat) o ser dissenyada amb una 
càrrega tèrmica màxima de calor de 10 W/m². 

 L’energia primària total consumida (energia primària per a calefacció, aigua calenta i electricitat) 
no ha de superar els 120 kWh/m² per any. 

 L'edifici no ha de tenir més fuites d'aire que superin 0,6 vegades el volum de la casa per hora 
(n50 ≤ 0,6 / hora) a 50 Pa (N/m²) segons proves realitzades amb Blower door. 

Les estimacions sobre el nombre de cases passives en tot el món oscil·len entre 15.000 i 20.000. La gran 
majoria s'han construït a Alemanya o Escandinàvia. Els primers habitatges Passivhaus es van construir a 
Darmstadt, Alemanya, el 1990. 

   

  
Imatge 1.6. L’original 1990 Passive Houses, Darmstadt (Alemanyia). 
Font: Passive House Institute. 

 

Un edifici d'energia neta zero (ZEB) és un edifici que durant un any no utilitza més energia de la que 
genera. El primer edifici d’aquest tipus dissenyat el 1979 utilitzava sistema de calefacció solar passiva i 
tècniques de refredament per mitjà d’una construcció altament hermètica i aïllada. Quasi tots els ZEBs 
aprofiten al màxim tecnologies per a conservar l’energia disponibles i tots ells solen usar sistemes 
d'energies renovables “in situ”, com la fotovoltaica, per compensar el consum principal d'energia de 
l'edifici. Les Cases passives i els ZEB són enfocaments complementaris i sinèrgics de la tecnologia, 
basats en la mateixa física de la transferència i emmagatzematge d'energia tèrmica: Els ZEB’s redueixen 
el consum anual d'energia per sota de 0 kWh/m² a partir dels criteris ja baixos dels 120 kWh/m² d’una 
Passive House amb l’ajuda de fonts d'energia renovables de proximitat. 
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Figure 1.7. BedZED zero energy housing (UK). Font: http://www.zedfactory.com/ 

 

Els Edificis d’Energia Plus són semblants tant a les Cases Passives com als Edificis de consum energètic quasi 
zero (ZEBs) però emfatitzen la producció de més energia de la que consumeixen al cap de l’any. Els edificis 
d’energia zero poden ser independents del subministrament de la xarxa d’elèctrica. Això s’aconsegueix utilitzant una 
combinació de microgeneració o tecnologia fotovoltaica i tècniques de construcció de baixa energia, així com el 
disseny d’edificis solars passius, l’aïllament i l’acurada selecció de l’ubicació de l’edifici. Una reducció del 
equipaments moderns també pot contribuir a l'estalvi d'energètic, però molts edificis d’energia plus són gairebé 
indistingibles d'una casa comuna, preferint utilitzar aparells altament eficients, accessoris, etc, en tot l'edifici. 

 
Imatge 1.8. Heliotrope, el primer  edifici d’Energy-plus building. Freiburg (Germany). 
Font: www.rolfdisch.de 

 

1.3.2  Tècniques i components usuals 

Diverses tècniques i tecnologies s'utilitzen en combinació. Les càrregues en calefacció i refredament es redueixen 
mitjançant l'ús d'equips d'alta eficiència, afegit aïllament, finestres d'alta eficiència, la ventilació natural, i altres 
tècniques. 

L'energia per escalfar l'aigua calenta es pot reduir mitjançant l'ús d'acumuladors d'aigua, unitats de recuperació de 
calor d’aigües residuals, mitjançant l'ús de col·lectors solars tèrmics i equips d'escalfament d'aigua d'alta eficiència. 

Igualment la il·luminació natural amb claraboies o tubs solars poden proporcionar durant el dia el 100% de la 
il·luminació interior. La il·luminació nocturna es pot fer amb fluorescents i il·luminació LED que necessiten un 1/3 o 
menys energia que les llums incandescents, i sense l'addició de calor no desitjat. 

Aquests edificis poden ser dissenyats per fer ús dual de l'energia, incloent també els electrodomèstics de línia 
blanca, per exemple, utilitzant els gasos d'escapament del refrigerador per escalfar l’aigua d’ús domèstic, 
intercanviadors de calor en sistemes de ventilació, dutxes, màquines d'oficina, servidors d’ordinadors, o la calor dels 
ocupants per escalfar l'edifici. En els edificis convencionals, aquesta energia tèrmica se sol escapar cap a l’exterior. 

Totes aquestes característiques poden variar depenent de en quina zona climàtica es fa la construcció. 

 

 Reducció de pèrdues de calor per aïllament 

Aquests edificis utilitzen un elevat aïllament per reduir significativament la transferència de calor a través 
de les parets, les cobertes i el terres, en comparació amb les cases convencionals. Un bon aïllament 
protegeix contra el fred a l'hivern, però també contra la calor a l'estiu. 

 

La calor es perd als edificis per tres vies diferents - la ventilació, la transmissió i la radiació. 

 

Les pèrdues de calor per ventilació es donen, per exemple, a través de finestres i portes obertes, i de 
manera no controlada, a través de petites esquerdes i forats en l’envolupant de l’edifici. La calor sempre 
flueix des de la zona calenta cap a la zona més freda, i la pèrdua de calor per transmissió té lloc a causa 
d’un diferencial de temperatura entre l’exterior i l’interior de l’edifici. Això queda determinat per la qualitat 
tèrmica de l’envolupant , quan millor és l’aïllament menor són les pèrdues de calor per transmissió. 

 

 
Imatge 1.9. Passivhaus, excelent aïllament tèrmic. 
Font: www.isover.com 

 

 Disseny solar i orientacions 

El disseny de l'edifici i unes orientacions solars energèticament eficients ajuden a la conservació de 
l'energia i poden integrar-se a nivell comunitari i en l’entorn. 

Pel que fa a la geometria de l'edifici, una relació favorable entre l'envolupant i el volum ajuda igualment. 
Menys superfície d’envolupant en l'edifici permet reduir les pèrdues de temperatura i el cost de la 
construcció. 

Es recomanable que les superfícies de les obertures estiguin orientades cap al sud, però en els climes 
que necessiten reduir els excessius guany solars de l’estiu es pot fer amb un brise-soleil, arbres, pèrgoles 
amb enfiladisses adjuntes, jardins verticals, cobertes enjardinades, i altres tècniques similars. 

Els edificis poden ser construïdes a partir de materials densos o lleugers, però una mica de massa 
tèrmica interna s'incorpora normalment per reduir els pics tèrmics de l'estiu. També és important el color 
de les parets exteriors pel que fa a la reflexió o absorció de temperatura. 
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 Evitar els ponts tèrmics 

És de vital importància comptar amb un disseny sense ponts tèrmics. Aquests són punts febles en l’envolupant  de 
l'edifici a través del qual l'energia tèrmica pot escapar-se reduint l'efecte aïllant de l’envolupant i potenciant 
significatives pèrdues tèrmiques. 

La figura següent mostra, amb cercles vermells, els típics punts febles en l'aïllament. 

 
Imatge 1.10. Ponts tèrmics habituals d’un edifici convencional. 
Font: www.isover.com 

 

Els ponts tèrmics s’acostumen a trobar més sovint a: 

 lloses de fonamentació i sostres de soterrani 

 escales 

 vores superiors de parets (en cobertes) 

 infiltracions en parets entre àrees calefactades i no calefactades 

 balcons, replanells i altres elements en voladís 

 finestres i caixes de persiana 

 bigues i pilars utilitzats en construccions d'entramat de fusta 

 elements d'ancoratge, etc 

 

  Disminuir les pèrdues tèrmiques amb la millora de l'estanquitat 

L’envolupant exterior d’un edifici ha de ser el més hermètic possible. Als edificis convencionals l'energia s'escapa a 
través de moltes escletxes i obertures, la coberta sol ser és el punt més crític. Aquestes fuites incontrolades d'aire 
produeixen problemes de ventilació en espais interiors, de fet pot crear condensacions i floridures. 

 

Les barreres d'aire i el segellat acurat de totes les juntes constructives en l’envolupant de l'edifici són utilitzats per 
aconseguir la disminució d’aquestes pèrdues. 

 

 
Imatge 1.11. Comparativa d’estanquitat entre diferents tipologies d’edificacions. 
Font: www.isover.com 

 

 Tecnologia avançada en finestres 

Per complir amb els requisits és important que les finestres es fabriquen amb alts valors de R (baixos 
valors d’ U típics de  0,85-0,70 W/(m². K) per al conjunt de la finestra, incloent el marc. Aquestes 
normalment estan formades per un vidre triple aïllant. Però en climes més càlids, com en el nostre país 
mediterrani, una finestra amb doble vidre de baixa emissivitat i un marc moderadament aïllat pot ser 
suficient. 

 

  La qualitat de l'aire de ventilació amb recuperació de calor 

Els mètodes de ventilació natural o de ventilació creuada poden ser usats quan la temperatura exterior és 
acceptable. Quan no ho és s’empren sistemes mecànics de ventilació  de recuperació de calor amb una 
taxa de recuperació de calor de més del 80% i motors de commutació electrònica (ECM) d'alta eficiència 
per a mantenir la qualitat de l'aire i per a recuperar la calor suficientment com per a prescindir d'un 
sistema de climatització central convencional. 

Aquest intercanviador de calor d'alt rendiment s'utilitza per transferir a l’aire fresc entrant la calor 
continguda en l'aire expulsat a l’exterior. Els dos fluxos d'aire no es barregen. En dies especialment freds 
l'aire renovat pot rebre un escalfament addicional si és necessari. 

 

 Il·luminació eficient i electrodomèstics 

Per minimitzar el consum total d'energia primària, les tècniques passives i actives d'il·luminació natural 
són les primeres solucions a emprar. Per als dies amb baixa llum natural, espais poc il·luminats o per la 
nit, es fa necessari un ús creatiu de disseny sostenible d'il·luminació amb sistemes de baix consum com 
ara llums fluorescents compactes i LED de díodes. 

És també aconsellable utilitzar electrodomèstics d'alta eficiència que sovint no són més cars que els més 
convencionals i que per regla general es paguen ells mateixos la inversió amb l’estalvi d'electricitat 
aconseguit. 

 



Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

15

 

 Energies renovables 

 

Quan el consum d'energia es redueix al 75% per les mesures esmentades anteriorment, les energies renovables, 
com poden ser els col·lectors solars tèrmics, els mòduls fotovoltaics, l’energia eòlica, la biomassa i l'energia 
geotèrmica, poden arribar a ser molt interessants. 

 

 
 Guanys solars passius 

  Mesura Vidres en façana sud optimitzats 
  Característiques Proper al 40% de la contribució de la demanda de calefacció 

Envidrament d'alta eficiència 
  Mesura Vidres triples de molt baixa emissivitat 
  Característiques Transmitància U 0.75 W/(m²K), factor solar ≥ 50% 

Marcs d'alta eficiència 
  Mesura Marcs de fusteries altament aïllats 
  Característiques Transmitància U  0.8 W/(m²K) 

Envolupant 
  Mesura Super aïllament 
  Característiques Transmitància U 0.1 W/(m²K) 

Juntes constructives 
  Mesura Construcció lliure de ponts tèrmics 
  Característiques Y (transmitància lineal, dimensions exteriors) inferior a 0.01 W/(mK) 

Estanquitat 
  Mesura Envolupant de l'edifici estanca 
  Característiques menor a 0.6 renovacions d'aire per hora a n50 

Ventilació 
  Mesura Flux d'aire directe en tot l'edifici; expulsió d'aire des de locals humits 
  Característiques Aproximadament 30 m³ per hora i persona 

Recuperador de calor 
  Mesura Recuperador de calor amb intercanviador d'aire-aire 
  Característiques Transferència de calor eficient η ≥ 80% 

Recuperació de calor latent de l'aire expulsat 
  Mesura Bomba de calor compacta 
  Característiques Càrrega tèrmica màxima 10 W/m² 

Intercanviador de calor de subsòl 
  Mesura Preescalfament de l'aire fresc 
  Característiques Temperatura d'aire fred ≥ 8°C 

Quadre 1.12. Edifici d’alta eficiència, components habituals. 
Font: http://www.cepheus.de (Cost Efficient Passive Houses as European Standards) 

 

1.3.2 Conclusions. Avantatges i inconvenients 

 

Anem a veure quines són les possibles avantatges d'aquest tipus d'edificis: 

• Els estalvi d'energia en la construcció és rendible des del primer dia 

• Una inversió segura per al futur 

• Un valor afegit anual a través de la disminució dels costos d'operació 

• Nivell de vida confortable al llarg de totes les estacions de l’any 

• Vida útil major gràcies als superiors estàndard de qualitat 

• Valuosa contribució a la protecció sostenible del mediambient 

 

Però també poden tenir les següents desavantatges: 

• Material d'aïllament addicional i els mètodes per ser mes hermètic. El cost addicional del material 
aïllant no es pot evitar. Per assegurar-se que l'aïllament dels tancaments és prou bo es necessitaran 
envolupants tèrmiques més gruixudes. 

• L’edifici també necessitarà barreres de vapor que suposa un cost extra. Les proves amb “Blower 
door” també farà augmentar els costos. 

• Durant la construcció d'aquest tipus d’edificis caldrà fer un control exhaustiu per assegurar-se 
l’estanquitat. 

• Menor superfície útil lliure. La necessitat d'un major aïllament, amb parets i cobertes més gruixudes, 
farà que hi hagi menys superfície útil a igualtat de dimensions exteriors. 

• Sistema de ventilació activa.  L'ús d'aquest sistema de ventilació activa ja s'ha comentat. No obstant 
això, aquest sistema suposarà un cost addicional per a l’edifici. 

• Sistema de climatització alternatiu. Per a una edifici amb una demanda d'energia molt baixa aquest 
sistema no acostuma a ser necessari, però la majoria de les vegades s'instal·la igualment. Aquest 
sistema pot ser vist com un cost extra en comparació amb una casa convencional. Per exemple. 
podem utilitzar col·lectors solars tèrmics d'ACS. 

 

Malgrat aquests aspectes negatius, aquest tipus d'edificis tenen un bon futur ja que cada dia són més les 
persones conscienciades pels problemes mediambientals i que estan disposades a prendre mesures per 
reduir les emissions de CO2 i el consum d'energia, com veiem cada any, el preu de l'energia també 
augmenta contínuament. 
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2 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 

Com ja s’ha comentat la certificació energètica dels edificis (d’ara en endavant CEE), sense distinció d’obra nova o 
edifici existent, és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/UE. 

Fins ara la certificació energètica en el nostre país nomes era obligatòria per a edificis de nova construcció o per a 
grans reformes, segons el procediment establert en el RD 47/2007. 

Quedava pendent regular el procediment per a edificis existents i, igualment, transposar els últims canvis introduïts 
per la Directiva 2010/31/UE. 

 

2.1 Projecte de Reial Decret de Certificació de l’Eficiència Energètica d’Edificis 
Recentment s’ha publicat el “Projecte de Reial Decret per el qual s’aprova el procediment bàsic per a la 
certificació de l’eficiència energètica dels edificis” en el qual es derroga l’antic RD 47/2007 i s’unifica en un únic 
procediment la certificació energètica d’edificis nous i existents7. 

 

Per la seva rellevància en el sector de l’edificació com per la seva relació directa amb el contingut d’aquest treball de 
fi de grau, a continuació es comentarà els aspectes més destacats d’aquest nou Reial Decret. 

 S’estableix l’obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un CEE quan es 
construeixin, venguin o s’arrendin edificis o unitats d’aquests, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis 
d’alta eficiència energètica i les inversions en l’estalvi de l’energia. 

 Tots els edificis nous construïts a partir del 31 de desembre de 2020 seran de consum d’energia quasi nul, el 
2018 per a edificis ocupats o propietat d’autoritats públiques. 

 Amb anterioritat a 1 de gener de 2013, a través de l’IDAE es posaran a disposició les eines informàtiques de 
certificació i es formarà al personal tècnic qualificat per a fer-les. 

 Les autoritats competents de cada Comunitat Autonòmica habilitarà el registre de CEE, posarà a disposició del 
públic registres d’experts qualificats per a fer les CEE, facilitarà una estadística de les inspeccions 
realitzades. 

 Àmbit d’aplicació: 

a. Edificis de nova construcció 

b. Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents, amb superfície major o igual a 1.000m2 on 
es renovin més del 25% dels tancament. 

c. Edificis o unitats d’edificis existents que es venguin o es lloguin a un nou llogater. 

d. Edificis o unitats d’edificis on l’autoritat pública ocupi més de  250m2 o freqüentats habitualment pel 
públic. 

 S’exclouen: 

a. Edificis que per a la seva utilització hagin de romandre oberts. 

b. Edificis i monuments protegits oficialment, si s’altera el seu caràcter o aspecte. 

c. Edificis de culte o religiosos. 

d. Construccions provisionals amb una utilització menor o igual a 2 anys. 

e. Edificis industrials i agrícoles 

f. Edificis o unitats d’edificis aïllats de superfície útil total inferior a 50m2 

g. Edificis d’un sola planta i d’escassa entitat constructiva, i que no afectin a la seguretat de persones. 

h. Edificis comprats per a la seva demolició. 

i. Edificis o unitats d’edificis d’habitatges amb una utilització menor a 4 mesos l’any o amb un consum 
d’energia inferior al 25% respecte si s’utilitzés tot l’any. 

                                                 
7 A data de finalització d’aquest treball encara no s’ha publicat el Reial Decret definitiu. 

 La qualificació de l’eficiència energètica d’un edifici s’expressarà amb indicadors energètics 
mitjançant l’etiqueta d’eficiència energètica amb una lletra amb una escala de la A a la G, de 
major a menor eficiència respectivament. Es podrà calcular per mitjà de dos opcions: 

a. Opció general: de caràcter prestacional amb el programa CALENER (VYP o GT)o alguna 
altre eina alternativa reconeguda i validada. 

b. Opció simplificada: de caràcter prescriptiu, es basa en el compliment dels mínims que 
marca el CTE. 

 El promotor o propietari serà el responsable d’encarregar la realització del certificat. 

 El CEE haurà de contenir (amés de la qualificació obtinguda i de la informació general i constructiva 
de l’edifici)i un document de recomanacions per a la millora energètica de l’edifici, incloent 
terminis de retorn de la inversió o la rendibilitat econòmica durant el seu cicle de vida útil. 

 Per a un edifici de nova construcció o rehabilitat la CEE tindrà dues fases: la certificació del 
projecte (subscrit pel projectista) i la certificació de l’edifici acabat (subscrit per la Direcció 
Facultativa). 

 El CEE tindrà una validesa de 10 anys, propietari podrà actualitzar-lo voluntàriament quan ho 
consideri convenient. 

 L’obligació d’exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica en edificis que prestin serveix públics. 

 En contracte de compravenda el CEE es posarà a disposició de l’adquirent, en contracte 
d’arrendament serà suficient la seva exhibició o l’entrega d’una còpia. 

 S’estableixen sancions en cas d’infraccions. 

 

El CEE acompanyarà a qualsevol operació de compravenda o lloguer d’un habitatge, local comercial o 
oficina, incloent l’obligació de lluir aquesta informació tant en els aparadors de les immobiliàries, portals 
d’Internet o qualsevol tanca o medi publicitari. 

És important recordar que en cas d’incompliment el propietari podrà ser sancionat o fins i tot declarar-se 
com a nul el contracte per no haver informat correctament al comprador o llogater. 

 

2.1.1 Etiqueta d’eficiència energètica 

El format i continguts de l’etiqueta queden especificats en l’Annex II del Projecte de Reial Decret. 

Aquesta indicarà la zona climàtica (segons el CTE), la localitat i ús, el procediment simplificat reconegut 
utilitzat (si s’utilitza l’opció simplificada), si és en fase de projecte o d’un edifici finalitzat, i la seva data de 
validesa. 

 

Els indicadors del comportament energètic que haurà de contenir l’etiqueta són: 

• Indicador principal: emissions de CO2 [kg/m2·any] . Els programes de certificació oferiran en el 
seu informe final la qualificació energètica de l’edifici. Aquesta qualificació seguirà una escala de 
set lletres, que va de la A (edifici més eficient) a la lletra G (menys eficient) i també segons una 
escala de colors per a facilitar la seva compressió. 
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• Indicadors complementaris: 

‐ Energia primària total anual i desagregada per usos de calefacció, refrigeració, ACS i il·luminació. 
[kg/m2·any] 

‐ Desglossament d’emissions de CO2 també segons usos de l’edifici. 

‐ Demanda energètica de calefacció i refrigeració. [kWh/m2] 

‐ Percentatge d’energia primària anual procedent de fonts renovables i no renovables. [kWh/ m2] 

‐ ... 

 

2.2 Programes informàtics de certificació energètica 
Fins ara la certificació energètica es venia fent únicament per a edificis nous per mitjà de la opció de 
càlcul general o per la opció simplificada, ja comentades anteriorment. Aquestes es duen a terme amb 
diferents programes informàtics. 

 

A) EDIFICIS NOUS: 
Opció General (prestacional): 

• CALENER VYP (habitatges i petits terciaris) o GT (grans terciaris). 

• Qualsevol programa alternatiu reconegut i vàlid que segueixi les condicions de l’Annex I (HE-1). 

Opció Simplificada (prescriptiva): 

• Compliment indirecte de l’Annex I (HE-1). 

• Document reconegut per a habitatges de l’IDAE. 

• i altres programes que han aconseguit ser reconeguts: Ce2, CES i CERMA. 

 

Per a poder fer la certificació d’edificis existents s’han tingut que desenvolupar dues eines informàtiques 
específiques que segueixen el mètode de càlcul simplificat, el CE3 i el CE3X. 

Es manté com a opció de càlcul general el programa CALENER. Tot i que es va crear inicialment per a 
edificis de nova construcció, continua sent el procediment de referència per a la qualificació energètica 
d’edificis, incloent els existents, però seria convenient que en el futur aquest programa s’adaptés a les 
noves exigències, com pot ser la possibilitat d’introduir-hi propostes de millora amb l’anàlisi econòmic 
corresponent, la definició de sistemes eficients innovadors o la incorporació d’energies renovables. 
També caldria ampliar l’escala de qualificació energètica actual, que va de la lletra A a la E, per afegir la F 
i la G. 

 

B) EDIFICIS EXISTENTS: 
Opció General (prestacional): 

• CALENER VYP (habitatges i petits terciaris) o GT (grans terciaris). 

• Qualsevol programa alternatiu reconegut i vàlid que segueixi les condicions de l’Annex I (HE-
1). 

Opció Simplificada (prescriptiva): 

• Compliment indirecte de l’Annex I (HE-1). 

• Document reconegut per a habitatges de l’IDAE. 

• i altres programes que han aconseguit ser reconeguts: CE3, CE3X. 

Existeix una versió del programa CERMA-R específica per a edificis existents però encara no ha 
sigut reconeguda. 

Degut a la complexitat i limitacions comentades del programa CALENER, per a la certificació d’edificis 
existents es fa recomanable la utilització de les eines específiques, CE3X i CE3, malgrat que aquestes 
també presenten certs inconvenients i mancances que possiblement en el futur s’aniran corregint. 

Per a la certificació de l’edifici objecte d’aquest treball s’han utilitzat el CALENER (incloent el LIDER per a 
comprovar el compliment del DB HE-1), el CE3X i el CE38. 

Tots els programes comentats es poden aconseguir i utilitzar de forma gratuïta a través de la pàgina del 
ministeris d’Indústria, Energia i Comerç9. 

                                                 
8 En l’apartat de simulacions informàtiques de l’estat actual s’explicarà amb més detall les característiques i els procediments 
d’aquests programes. 
9 http://www.mityc.es 
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2.3 Certificació energètica a Europa 
A nivell europeu molts dels països ja fa temps que tenen implantada la certificació energètica d’edificis tant per als 
nous com per als existents. 

Els compradors, llogaters i usuaris en general, estan més habituats a veure aquest tipus de documents que no pas 
en el nostre país. Les etiquetes se solen mostrar en els aparadors d’immobiliàries, informació publicitària o inclús en 
les pàgines de compravenda d’habitatges per Internet. 

A Europa no hi ha un únic model d’etiqueta, cada país ha aprovat la seva pròpia però tots contenen els mateixos 
indicadors que exigeix les Directives Europees. 

 

Exemples d’etiquetes d’altres països: 

(a)  (b)  

(c)  (d)  
imatge 2.1. Models d’etiqueta de qualificació energètica d’altres països. 
(a) Alemanya (b) França (c) Regne Unit i (d) Bèlgica 
Font: “Energy Performance Certificates. From design to implementation”. 2010. www.bpie.eu 

3 PROJECTE RELS 

 

3.1 Que és el projecte RELS? 
 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya participa i coordina el Projecte de Cooperació Transfronterera 
RELS - Rénovation Energétique des LogementS (Rehabilitació energètica d’habitatges) per a la millora de 
l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis d’ús residencial i social situats a l’entorn del mar Mediterrani. 
El projecte MED amb fonts europeus es va iniciar el 21 d’octubre de 2011 i que té una durada de 40 
mesos. 

La coordinació d’aquest projecte per part de l’Agència de l’Habitatge es porta a terme des de la Unitat 
Operativa de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge mitjançant l’equip de R+D+I. 

 

 
 

 

3.2 Objectius del projecte 
 

L’objectiu general del projecte és  la millora de l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis d’ús residencial 
i social situats a l’entorn del mar mediterrani,  mitjançant la promoció de l’ús d’energies renovables i la 
millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica i dels equipaments. Aquest objectiu general es 
concreta en 5 objectius més específics: 

 

‐ Anàlisi i difusió de l’estat de l’art de l’objectiu general. 

 

‐ Desenvolupament i implementació d’un programa de formació entre les organitzacions 
participants. 

 

‐ Definició d’un procediment d’implementació eficaç i  transfronterera de renovació energètica dels 
habitatges existents treballant les línies prioritàries tècniques, de gestió i de finançament. 

 

‐ Testar aquest procediment mitjançant els projectes pilots que es realitzaran en 3 dels països 
participants, Tunísia, Itàlia i Catalunya. 

 

‐ Desenvolupar bases de comunicació, transferència tecnològica i d’organització entre la resta de 
països del voltant del mar Mediterrani. 
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3.3 Socis que hi participen 

En el projecte RELS hi treballen 6 socis de la ribera del Mediterrani, a part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 

 Soci (Acrònim) Descripció Localització Pressupost 

 
AHC 

Agència de 
l’Habitatge de 
Catalunya 

Barcelona, 
Catalunya 

486.713,45 € 

 
UPC 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

Barcelona, 
Catalunya 

136.000,03 € 

 
FEDERCASA 

Federació Italiana 
per l’Habitatge 

Roma, Itàlia 145.499,40 € 

 

SEACNVS 

Societat d’Estudis i 
Organització de les 
Costes del Nord de 
la Ciutat de Sfax 

Sfax, 
Tunísia 

413.922,94 € 

 

AREA 

Agència Regional 
per  l’Habitatge 
Social (Àrea de 
Sardenya) 

Cagliari, 
Itàlia 

304.788,56 € 

 

ANME 
Agència Nacional 
per al Control i 
Gestió de l’Energia  

Tunis, 
Tunísia 

395.695,11 € 

 

RSS-Àqaba 
Reial Societat 
Científica -Centre 
Àqaba 

Àqaba, 
Jordània 

108.970,51 € 

Total RELS 1.991.590,00 € 

 
Imatge 3.1. Països del Mediterrani participants del Projecte RELS. 
Font: Projecte RELS. 

Els pressupost definitiu aprovat per al desenvolupament del projecte RELS és de 1.991.590 €. 

El pressupost adjudicat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 486.713.4 € estan destinats a la 
coordinació del projecte i el desenvolupament dels projectes pilot. 

 

Aquest projecte rep una subvenció del 90% (equivalent a 1.792.431 €) per part del Programa de 
cooperació transfronterera IEVP CTMED. 

 

3.4 Activitats 
Les diferents activitats del projecte RELS estan organitzades en diferents fases que es detallen 
esquemàticament a continuació: 

 

1 GESTIÓ DEL PROJECTE 

1.1 Coordinació general 

1.2 Desenvolupament i gestió del pressupost 

1.3 Representació externa del projecte 

1.4 Autoavaluació interna 

 

2 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

2.1 Recerca d’experiències i eines 

2.2 Gestió de les bases de dades 

 

3 MODELS D’IMPLEMENTACIÓ 

3.1 Coordinació del model 

3.2 Mesures passives 

3.3 Mesures actives 

3.4 Eines de gestió 

3.5 Fórmules de finançament 

 

4 TEST / EXPERIMENTACIÓ 

41 Coordinació general de l'experimentació 

42 Gestió de projectes pilot a Sfax 

43 Gestió de projectes pilot a Sardenya 

44 Gestió de projectes pilot a Catalunya: edificis de Taradell i Sant Adrià (Barcelona) 

 

5 FORMACIÓ 

5.1 Seminaris interns 

5.2 Seminari extern 

 

6 DIFUSIÓ 

6.1 Logos, web ... 

6.2 KIT RELS (3 fulletons i un CD) 

6.3 Estructura per a organitzar la cooperació transfronterera 
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3.5 Resultats esperats 
A la finalització del projecte està previst obtenir els següents resultats: 

 Base de dades amb les millors pràctiques (BAMEP, Base des données avec les meilleures pratiques). 
Fitxes individuals dels millors exemples de renovació energètica (barri, edifici, tecnologies, sistemes 
energètics, eines de gestió, fórmules de finançament). 

Output: pàgina web i CD-ROM interactiu. FEDERCASA. 

 Model d'implementació (MI, Modèle d’implementation): Esquema d’actuacions apropiada a l’escala, línies 
de treball i per a totes les fases d'un projecte. 

Output: guia per a l'execució dels projectes. UPC Vallès. 

 Informe dels casos estudiats (REC, rapport des études de cas): Integrar les conclusions de les tres ciutats 
pilots, (Sardenya, Sfax i Catalunya). 

Output: Redacció de l’informe escrit. SEAVCNS Sfax. 

 Dossier RELS per a la formació. Creació d'un grup d'experts amb els experts participants, tres seminaris 
interns transnacionals. 

Output:  Estructura del curs, tres seminaris interns i un seminari obert a Aqaba. ANME. 

 Kit per a la difusió. “KIT RELS” amb fulletons, presentacions,CD’s, informes, memòries digitals i selecció 
dels outputs. ANME, FEDERCASA i RSS. 

 Conferència final. ANME. 

3.6 Planificació prova pilot Taradell 
L’edifici de Taradell és un dels edificis triats com a prova pilot per a testar el model de rehabilitació energètica 
proposat pel projecte RELS que finalitzarà l’any 2014. L’aplicació del projecte pilot està alhora planificat en diferents 
fases que és poden resumir en: 

 Fase inicial de presa de dades i anàlisi energètica. L’objectiu és conèixer l’envolupant i les instal·lacions 
actuals. Elaboració d’una fitxa general de l’edifici i específiques per a cada habitatge habitat per mitjà de: 

‐ Primera inspecció de l’edifici. 
‐ Primer anàlisi energètic a partir del consum i factures. 
‐ Simulacions informàtiques de l’edifici actual. 
‐ Primera enquesta als usuaris. 
‐ Primera monitorització amb presa de dades “in situ”. 

 Anàlisi de les diferents propostes de millora i redacció del projecte de rehabilitació amb les solucions 
adoptades. 

 Licitació del concurs i contractació del projecte de rehabilitació. 

 Execució i control de les obres. 

 Monitorització de l’edifici rehabilitat. Anàlisi de les millores assolides respecte l’edifici no rehabilitat: 

‐ Anàlisi energètic a partir del consum i factures. 
‐ Simulacions informàtiques de l’edifici rehabilitat. 
‐ Segona enquesta als usuaris. 
‐ Segona monitorització. 

 Conclusions i informes finals. 

La meva participació en el Projecte RELS es limita a la fase inicial de presa de dades i anàlisi energètica de l’edifici 
actual. Es concreta amb la realització d’enquestes als veïns, inspeccions i monitoritzacions “in situ”, emplenat de 
fitxes tipus (fulles de càlcul), i la participació en les reunions de treball de l’AHC. 

Cal aclarir que les propostes de millora contingudes en aquest treball de fi de grau s’han elaborat independentment 
d’aquelles pròpies del Projecte RELS que es puguin portar a terme finalment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic.2. Gannt planificació prova pilot de Taradell. 
Font: Projecte RELS. 
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4 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

4.1 Situació i emplaçament10 
L’edifici es troba situat en el terme municipal de Taradell, comarca d’Osona, en la 
parcel·la nº78 del sector de la Coma d’en Reig (Pg. Pujoló, 2-3) amb una superfície de 
712,03 m2. Llinda al nord amb el Passeig del Pujoló, on es situa l’accés, a l’est amb el 
carrer Francesc Camprodon, al sud amb el carrer del Colomer, i a l’oest fa mitgera amb 
la parcel·la nº 77 destinada a també edifici d’habitatges. 

Es va construir l’any 2003 i per tant abans de la entrada en vigor del CTE del 2006. 

 

 
Imatge 4.1. Plànol de situació Taradell Imatge 4.2. Plànol d’emplaçament catastral

 

En PB té una fondària edificable de 18m i en plantes pis fins una fondària edificable de 15m. 

 

 
Imatge 4.3. Ortofoto d’emplaçament de l’edifici Imatge 4.4. Plànol emplaçament

 

 

                                                 
10 Veure plànols en els annexos. 

L’edifici consta de planta baixa, primera i segona, amb una altura total de 10,40 metres. 

Tipològicament, l’edifici s’organitza al voltant d’un corredor central que dóna accés a habitatges en façana 
nord i sud. 

A la planta baixa es situa el vestíbul de l’edifici i l’aparcament que dóna a la façana nord del Pg. Pujoló, i 5 
habitatges que donen a la façana sud del carrer Colomer. 

Tant a la planta primera com a la segona hi ha un total de 8 habitatges per planta. Es situen 3 habitatges 
a la banda de façana que dóna al Pg. Pujoló, i 5 vivendes donant façana al carrer Colomer. 

 
Imatge 4.5. Plànol planta baixa. 

 

S’incorpora un pati obert a façana nord que permet millorar l’orientació de les vivendes amb façana nord i 
orientar d’aquesta manera a est i oest totes les vivendes. A més, compositivament aquest pati conforma 
l’accés a l’edifici amb el vestíbul de planta baixa. 

 

 
Imatge 4.6. Vestíbul d’accés edifici, porta Imatge 4.7. Vestíbul d’accés edifici, escala

 

El corredor central es troba il·luminat per obertures en façana Est i pel nucli d`escala interior en el centre. 
Al final del corredor a tocar amb la mitgera s’ubica l’aparell elevador. El passadís central de planta segona 
té un badalot amb obertures tant a façana nord com en la sud que il·luminen zenitalment. 
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Imatge 4.8. Plànol planta tipus 1a. i 2a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Programes d’usos i superfícies 

El programa d’usos consta d’accés per façana nord amb escala única de comunicació vertical al recinte 
propi, que dóna ús a 2 plantes tenint accés als habitatges mitjançant un corredor central. 

 
QUADRE DE SUPERFÍCIES OCUPACIÓ 

Superfície ocupació del bloc en planta baixa 446,42 
Superfície ocupació de patis privats 78,71 
Superfície ocupació vestíbul 30,03 
Superfície cessió vial o espai públic 156,87 
Superfície total parcel·la   712,03 

Quadre 4.11. Superfícies d’ocupació. 
 

Hi ha 17 habitatges d’una sola habitació i 4 de dues habitacions al voltant del pati obert de la façana nord. 

Les superfícies útils van dels 39,47m2 els més petits fins als 48,75m2 els de dues habitacions. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES DELS HABITATGES 
TIPUS HABITATGE TIPOLOGIA* S.ÚTIL 

TIPUS 
S. 

CONST.TIPUS QUANTITAT S.ÚTIL TOTAL 
TIPUS 

S. CONS.TOTAL 
TIPUS 

A 0.1 1D+1b 40,15 45,20 1 40,15 45,20 
B 0.2; 0.4 1D+1b 39,47 44,44 2 78,94 88,87 
C 0.3 1D+1b 39,47 44,44 1 39,47 44,44 
D 0.5 1D+1b 42,72 48,10 1 42,72 48,10 
E 1.1; 2.1 1D+1b 37,98 42,76 2 75,96 85,52 
F 1.2; 1.4; 2.2; 2.4 1D+1b 37,36 42,06 4 149,44 168,25 
G 1.3; 2.3 1D+1b 37,36 42,06 2 74,72 84,12 
H 1.5; 2.5 1D+1b 43,62 49,11 2 87,24 98,22 
I 1.6 2D+1b 48,51 54,61 1 48,51 54,61 
J 1.7 2D+1b 48,75 54,89 1 48,75 54,89 
K 1.8; 2.8 1D+1b 41,88 47,15 2 83,76 94,30 
L 2.6 2D+1b 46,05 51,85 1 46,05 51,85 
M 2.7 2D+1b 46,29 52,12 1 46,29 52,12 

TOTALS HABITATGES 21 862,00 970,48 

D: nombre dormitoris;  b: nombre banys.  
Quadre 4.12. Superfícies útils i construïdes habitatges. 

 

L’edifici disposa de 21 places d’aparcament, 8 d’interior en planta baixa i la resta exteriors en façana sud. 

 
QUADRE RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES TOTALS 

  Nombre Superfície útil Sup. construïda 
HABITATGES 21 862,00 970,48 
APARCAMENTS 8 128,58 151,16 
APARCAMENTS EXTERIORS 13     
ESPAIS COMUNITARIS (Vestíbul,escala...)     230,94 

990,58 1.352,58 
Quadre 4.13. Superfícies útils i construïdes totals. 

 

4.3 Fonaments i estructura 
Fonamentació superficial formada per sabates aïllades que suporten els pilars i arriostrades entre sí en el 
dos sentits amb riostres de 40x60cm. 

 

Tota l’estructura és de formigó armat de sostres reticulars 25+5cm de cantell amb llums fins a 6,40 metres 
amb revoltons de formigó. Els pilars són de secció rectangular 40x40, 35x35 o 30x30 cm, a excepció 
d’uns pilarets metàl·lics de longitud inferior als 90cm que suporten l’últim sostre del badalot (passadís) 
formats per 2 UPN-80 en caixa. 

El sostre reticular té nervis de 15cm i revoltons de 70x70cm, amb un intereix resultant de 85cm. 

 

A la planta baixa es resol l’aparcament amb una solera de 15cm sobre emmacat de graves, i en la zona 
dels habitatges amb forjat sanitari de 22+5cm, revoltons ceràmics amb un intereix de 70cm. i biguetes 
autoportants de 12cm. recolzades sobre parets de càrrega de maó calat “gero” 15cm o 30cm amb càmera 
d’aire de 70cm d’altura ventilada amb shunts de ventilació fins a planta coberta. El replà de l’escala també 
recolza sobre parets de càrrega. 

 

La planta baixa té una altura lliure de 3,00 m. i les plantes 1a. i 2a. de 2,50 m., excepte estances i 
passadissos on hi ha fals sostre amb 2,25 m. d’altura. 

  

Imatge 4.9. Corredor central Pl.2a. Imatge 4.10. Finestra d’accés a 
coberta 
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4.4 Tancaments de façana i coberta 
A planta baixa, la façana nord es composa per panys i portes d’aparcament d’acer galvanitzat tipus greca horitzontal 
amb una franja superior de ventilació amb lames plegades d’acer galvanitzat. L’acer galvanitzat té un acabat pintat 
amb 2 mans d’oxiron gris fosc amb imprimació prèvia. 

 

 
Imatge 4.14. Plànol façana sud. 

 

 
Imatge 4.15. Façana sud. 

 

En planta baixa les façanes est i sud estan aplacades amb pedra natural tipus basalt amb acabat apomaçat i 
posterior pintura antigrafiti. El sistema de subjecció de la pedra es fa amb femelles i omegues metàl·liques 
galvanitzades penjades d’una estructura metàl·lica galvanitzada a la façana sud. A la façana nord i est, està fixada 
amb morter aplicat amb llana sobre el tancament de gero. Interiorment, està trasdossat amb panell de cartró guix, 
guies de 46mm amb poliestirè expandit de 40mm més dues plaques de cartró guix de 13mm. de gruix. 

 

 

 
Imatge 4.16. Plànol façana est. 

 

 
Imatge 4.17. Façana est. 

 

A les plantes primera i segona, els tancaments es realitzen amb mur de maó calat “gero” de 14cm amb 
lliscat interior d’1cm de morter, càmera d’aire de 5cm, amb plafó de poliestirè expandit, guia de 46mm i 
trasdossat de plaques de cartró-guix autoportant (13+13mm). 

 

 
Imatge 4.18. Plànol façana nord. 
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Imatge 4.19. Façana nord. 

 

Les parets de tancament dels balcons són de mur de gero de 30cm amb acabat monocapa de color vermell. 

L’aïllament tèrmic de poliestirè expandit de 40mm es situa entre les guies de fixació metàl·liques del cartró guix. 

Exteriorment el mur de “gero” s’acaba amb monocapa gra fi de color verd clar i junts amb berenjenos segons 
mostren els alçats. 

 

Les finestres i balconeres són tipus monoblock d’alumini negre amb persiana enrotllable incorporada excepte les 
finestres del passadís i l’escala. Els vidres dobles són un Climalit 4/8/6 i els marcs no tenen ruptura del pont tèrmic. 

Les portes dels habitatges són de fusta massissa llisa de 80x210 cm. amb premarc metàl·lic d’acer galvanitzat. 

 

La coberta dels habitatges està realitzada amb panells sandwitx d’alumini tipus Delfos d’Europerfil fixats a una 
subestructura de perfils omega d’acer galvanitzat arriostrada i collada al forjat amb tacs cada 150cm deixant una 
càmera morta lleugerament ventilada. El pendent és de 11,5-12%. Aquets panells tenen una longitud de 6,10 i 5,70m 
en el sentit del pendent, d’aquesta manera només hi ha junts verticals. Hi ha un remat d’alumini amb 
desenvolupament per solucionar l’entrega de la coberta amb la paret de façana. 

 

La coberta del badalot i una part de la coberta dels habitatges de la planta 2a que donen a la façana sud, necessari 
per a tenir accés als col·lectors solars, esta formada per una coberta invertida aïllada amb plafons de poliestirè extruït 
de 4 cm de gruix i capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre i 5 cm de gruix mitja. 

 

 

 
Imatge 4.20. Plànol planta coberta. 

 

 
Imatge 4.21. Coberta amb xapa metàl·lica Imatge 4.22. Coberta invertida badalot

 

4.5 Acabats interiors i exteriors de les dependències 
Els sostres estan enguixats i pintats, excepte en les zones amb fals sostre que hi ha col·locades plaques 
de cartró guix i als balcons que està pintat directament sobre el formigó vist amb pintura pètria de tonalitat 
semblant al monocapa vermell dels balcons. Al sostre de l’aparcament hi ha projectat 4cm de perlita 
vermiculita per aïllar tèrmicament i garantir l’estabilitat al foc EF-120, i a les zones d’instal·lacions hi ha un 
arrebossat de morter sense cap acabat de pintura o lliscat de ciment. 

 

A les vivendes, les divisions interiors són de cartró guix amb guies metàl·liques de 46 mm i panells de 13 
o 15 mm de gruix depenent de l’aïllament acústic necessari i amb acabat pintat. Els sòcols són tipus 
Trusplas. 

Els banys estan alicatats amb peces de 20x20cm de color mate. 

El front de cuina està pinta amb pintura plàstica i hi ha un taulell de cuina i frontal de granit negre de 2cm 
de gruix on s’incorpora els fogons i la pica. 

 

Els paviments interiors són terratzo polit i abrillantat de gra mitjà en peces de 40x40cm. Els balcons estan 
pavimentats amb rasilla formant mosaic. Els jardins de planta baixa tenen una zona de terra i un paviment 
de tova ceràmica 30x30cm a tocar amb la façana. 
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El vestíbul de l’edifici té les parets panelades amb taulells de fusta HPL tipus Trespa, i el paviment és de terratzo polit 
i abrillantat de gra mitjà amb peces de 40x40cm. 

 

A l’aparcament les parets són amb mur de gero 14cm arrebossat amb morter i pintat, i els sòls son de solera de 
formigó acabat amb helicòpter amb colorant i enduridor de quars. 

 

L’escala es pavimenta també amb terratzo, als replans les peces són de 40x40cm i els graons són prefabricats 
formats per 2 peces senceres, una d’estesa i l’altra de frontal. 

 

4.6 Instal·lacions 
A continuació es fa una breu descripció de les instal·lacions de l’edifici, incloent un inventari dels equips consumidors 
d’energia. 

 

Sanejament 

Sistema separatiu amb xarxes verticals i horitzontals diferents per a aigües pluvials i fecals fins a la seva connexió a 
la xarxa general de sanejament. 

Els tubs són de PVC sanitari amb accessoris encolats del mateix material, de classe F i C, per als pluvials i fecals 
respectivament. Els baixants de 110mm de diàmetre són accessibles des del corredor central de cada planta per 
mitjà de conductes tècnics registrables. 

Al llarg del corredor de la planta baixa hi ha arquetes sifòniques registrables de 45x45cm. 

 

   

Imatge 4.23. Registre arqueta PB Imatge 4.24. Conducte 
tècnic,- registre 

Imatge 4.25. Conducte 
tècnic, baixants 

 

Fontaneria 

La bateria de comptadors, de tres fileres i de PE, es troba ubicada a l’interior del local d’instal·lacions en el vestíbul 
de l’edifici, les seves parets interiors estan arrebossades amb morter de ciment, però sense acabat lliscat. 

No hi ha present cap grup de pressió. 

Les derivacions individuals que comuniquen el local de comptadors i els habitatges discorren pel fals sostre del 
corredor central i pels conductes tècnics registrables que hi ha en cada planta. 

 
Imatge 4.26. Bateria comptadors aigua Imatge 4.27. Bateria comptadors - muntants

 

 

La xarxa de distribució interior comuna i individual de cada habitatge està realitzada integrament amb 
coure estirat en fred. 

 

Aigua calenta sanitària 

L’edifici té una instal·lació d’energia solar tèrmica per a la producció d’ACS amb 8 col·lectors model 
CHROMAGEN CR-12-SN ® que alimenten els 21 acumuladors elèctrics individuals de 1,2 kW de 
potència i 100 litres de capacitat, model IDROPI 100 FVR ®, ubicats a l’interior de cadascun dels 
habitatges. 

 

 
Imatge 4.28. Instal·lació solar 

tèmica, col·lector solar 
Imatge 4.29. Instal·lació solar 

tèmica, dissipador 
Imatge 4.30. Instal·lació solar tèmica, grup 

d’impulsió i control 
 

La àrea d’absorció total dels 8 col·lectors és de 19,68m2 (2,46m2 i 42,6kg cada col·lector). 

Els col·lectors es situen en la planta coberta recolzats en el badalot del corredor central amb una 
inclinació de 50º i una orientació de 16º sud-oest, a l’igual que l’edifici.11 

A l’exterior de la coberta, a sota cobert dels propis col·lectors, també hi han els diferents elements de 
control, dissipador i grup d’impulsió. 

Les canonades de coure, incloent les vàlvules de tall i equilibri, estan aïllades amb conquilles d’escuma 
elastomèrica. 

                                                 
11  Veure plànol de planta coberta. 
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Imatge 4.31. Instal·lació solar 
tèmica, aïllament canonades 

Imatge 4.32. Acumulador 
d’ACS 

Imatge 4.33. Equip control 
d’ACS 

 

* Nota: per a més informació veure l’apartat de diagnosi de la instal·lació solar tèrmica. 

 

Electricitat 

Els comptadors monofàsics d’electricitat per a 230 o 400V i 20A estan muntats superficialment a l’interior del local 
específic a l’entrada de l’edifici. Hi ha un total de 22 comptadors, un per cada habitatge més un altre específic per a 
ascensor i serveis comuns (instal·lació solar tèrmica, enllumenat espais comuns i aparcament, i ascensor). 

En aquest local també es troba el quadre de comandament i protecció de la instal·lació comuna de l’edifici. 

Pels espais comuns, per l’interior de conductes tècnics registrables i fals sostres, discorre els muntants individuals 
fins als quadres de cada habitatge. 

La instal·lació elèctrica interior de cada pis, amb grau d’electrificació mitjà, consta de quadre de comandament i 
protecció i mecanismes segons el R.E.B.T.. 

 

 

 

Imatge 4.34. Local comptadors d’electricitat Imatge 4.35. Maniobra i control d’electricitat -
serveis comuns 

 

 

 

 

Calefacció 

El sistema de calefacció original de projecte per als habitatges consisteix amb 2 radiadors elèctrics 
individuals model CATA Gemini 1000W i 1500W per als habitatges d’una sola habitació. Els 4 habitatges 
de dues habitacions tenen 3 radiadors, dos de 1000W i un de 1500W. Per tant, l’edifici no disposa de cap 
instal·lació de calefacció centralitzada. 

Alguns veïns han optat per utilitzar altres tipus d’estufes, com poden ser de butà o de querosè per a 
disminuir l’elevada despesa elèctrica durant l’hivern. 

 

  
Imatge 4.36. Radiador elèctric CATA Gemini 1000W 

 

A l’edifici no hi ha cap instal·lació de refrigeració centralitzada ni aparells d’aire condicionat. 

Alguns veïns, però, utilitzen aparells mòbils individuals o ventiladors durant els dies de major calor a 
l’estiu, sobretot en els habitatges que donen a la façana sud. 

 

Electrodomèstics inclosos en projecte 

Tots els electrodomèstics de línia blanca de cada habitatge són elèctrics, incloent el forn i la cuina amb 
dues resistències de potència 2.500 W. Aquestes també tenen instal·lada una campana extractora d’acer 
esmaltada equipada amb dos motors i dues làmpades de 40W, que ventila a l’exterior per xemeneia tipus 
shunt fins a planta coberta. 

Alguns veïns, degut a l’elevada despesa elèctrica, han optat per utilitzar cuines de butà en comptes de les 
cuines elèctriques. 

 

Gas 

No hi ha escomesa de gas. 

 

Aparell d’elevació 

En l’extrem oest del corredor central es troba l’ascensor amb una potència de 4 kW, 630 kg de càrrega 
màxima i una capacitat màxima de 8 persones. S’ha comprovat que es troba al corrent de les revisions de 
manteniment mensuals obligatòries. 

L’ascensor està adaptat per a les persones minusvàlides i les seves portes d’accés automàtiques 
corredisses, de 80cm d’amplària i 2 metres d’alçària, són d’acer pintat. 
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Imatge 4.37. Ascensor, vista exterior Imatge 4.38. Ascensor, 
armari de control 

 

Telecomunicacions 

L’edifici disposa d’instal·lació general de TV/FM incloent antena, armari, amplificadors i muntants fins a l’interior de 
cada habitatge, segons reglamentació vigent. 

Igualment, la instal·lació de telefonia consta d’escomesa, RITI (en local ubicat al final del corredor central de PB), 
RITS i muntants fins a cada habitatge, també segons la reglamentació vigent. 

S’inclou la comunicació telefònica d’emergència de l’ascensor amb la companyia de manteniment. 

La instal·lació de porter electrònic, només telefònic, consta d’unitat exterior muntat superficialment a l’entrada de 
l’edifici i d’intercomunicadors a l’interior cada habitatge, rere la porta d’accés. 

 

  
Imatge 4.39. RITI de telecomunicacions, local Pl. Baixa 

 

Il·luminació d'emergència i protecció contra incendis 

En cada porta d’ascensor i replà d’escala hi ha un extintor de pols polivalent 21A-113B i 6kg de càrrega. 

En passadissos, vestíbul i replans d’escala hi ha instal·lades llums d’emergència proveïdes de font d’energia pròpia. 

 

  
Imatge 4.40. Replà d’escala intermedi Imatge 4.41. Replà d’escala d’arribada
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5 MONITORITZACIÓ I RECULL DE DADES 

Per a fer un diagnosi correcta d'un edifici quanta més informació tinguem millor serà aquesta. La varietat 
d'instruments de mesura que disposem avui en dia facilita aquesta feina. 

 

A continuació es presenten els instruments de mesura que s'han utilitzat per a monitoritzar i recopilar les dades 
necessàries per fer aquest projecte. El seu preu de compra també s'inclou per tenir una lleugera noció del seu cost o 
lloguer. 

Part d'aquesta informació ha estat recopilada exclusivament per al projecte RELS i no s'ha inclòs en aquest treball. 

 

5.1 Condicions ambientals 

5.1.1 Climatologia de Taradell. Estació meteorològica Davis Vantage Pro2 Plus ® 

(Propietat: Sr. Pere Espinet, veí de Taradell) 

 

Per dur a terme aquest projecte s'han utilitzat les dades de l'estació meteorològica que el Sr Pere Espinet té a 
Taradell, aquesta es troba a 500 metres lineals del nostre edifici. 

La major part d'aquesta informació està disponible a través de l'enllaç d'Internet proporcionat per l'Ajuntament de 
Taradell: http://www.taradell.cat 

 
Gràfic 5.1. Estació meteorological del municipi de Taradell, 21 de Maig. 

 

Especificacions tècniques de l'estació: 

Localització: Taradell (Barcelona). Altitud 625 mt. 

Model d’estació: Davis Vantage Pro2 Plus. (La Crosse WS7001 des del 17-05-2012). 

Dades des de l’u de Juny del 2005 

Paràmetres: 

 Temperatura I humitat exterior [C, %] 

 Velocitat i direcció del vent [km/h, º] 

 Precipitació [mm] 

 Pressió atmosfèrica [hPa] 

 Radiació solar [W/m2] 

 Índex ultraviolat 

 

La taula següent mostra informació rellevant del clima de Taradell, permet saber l'evolució de la 
temperatura, les precipitacions i l'energia eòlica des de fa 6 anys. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mitjana

TE
M

P
E

R
A

TU
R

E
S

 

Mitjana 14,20 °C  13,06 °C  12,89 °C  13,71 
°C  12,37 °C  13,49 °C  13,28 

Mínima -5,2 °C  -7,8 °C  -6,0 °C  -8,9 °C  -9,7 °C  -7,8 °C  -7,8 
Mínima mitjana 8,1 °C  7,0 °C  7,2 °C  7,9 °C  7,1 °C  8,0 °C  7,55 
Màxima 38,6 °C  38,8 °C  37,0 °C  38,0 °C  35,1 °C  36,1 °C  37,5 
Màxima mitjana 22,6 °C  21,3 °C  20,5 °C  21,2 °C  19,2 °C  20,7 °C  21,2 

Dies gelada (Tmax < 0°C) 0  0  0  0  0  0  0 
Dies gelada (Tmin < 0°C) 61  61  60  49  76  44  60,5 
Dies freds (Tmax < 10°C) 36  28  39  40  72  27  37,5 
Dies calents (Tmax >= 
25°C) 158  139  113  131  114  131  131 

Dies calents (Tmax >= 
30°C) 88  67  62  73  49  45  64,5 

              

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IO
N

S
 > 0,0 mm 101  107  121  98  113  85  104 

> 2,0 mm 37  40  79  58  62  60  59 
> 5,0 mm 27  27  51  42  47  42  42 
> 10,0 mm 20  17  29  28  29  21  24,5 
> 20,0 mm 12  12  8  9  15  12  12 

Quantitat de pluja [l/m² ] 662,91 574,37 885,10 758,63 948,31 803,88 781,26 
            

V
E

LO
C

IT
A

T 
D

E
L 

V
E

N
T 

8 Bft 0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,03 %  0,00 %  0,00 %  
7 Bft 0,06 %  0,02 %  0,05 %  0,09 %  0,06 %  0,03 %  
6 Bft 0,54 %  0,54 %  0,46 %  0,35 %  0,50 %  0,16 %  
5 Bft 4,45 %  4,44 %  3,13 %  1,96 %  3,43 %  3,44 %  
4 Bft 10,25 %  10,26 %  9,32 %  5,12 %  9,89 %  9,15 %  
3 Bft 12,67 %  12,24 %  13,44 %  7,01 %  14,98 %  11,61 %  
2 Bft 19,87 %  23,08 %  21,80 %  13,17 %  20,70 %  12,50 %  
1 Bft 17,09 %  17,99 %  17,02 %  9,21 %  12,81 %  7,14 %  
0 Bft 35,07 %  31,42 %  34,78 %  63,05 %  37,63 %  55,97 %  

Velocitat mitjana [km/h ] 9,2 8,9 8,7 4,7 8,3 6,4 8,5 
Direcció del vent Est Est Est Est Est Est 

 Quadre 5.2. Dades meteorològiques de Taradell, 2006 – 2011. 
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Gràfic 5.3. Evolució anual de màximes, mínimes i mitjana del 2011. 

 

Si comparem aquestes dades amb les de la ciutat de Barcelona podem observar que Taradell té una temperatura 
mitjana 4,12 ºC inferior, això es tradueix en una major demanda de calefacció i emissions de CO2. 

 

No obstant això, com veurem en les certificacions energètiques següents, per tal de mantenir durant els dies d'estiu 
les condicions de confort la demanda de refrigeració és insignificant amb l'estalvi subseqüent d'energia. Però aquest 
estalvi en refrigeració es veu anul·lat per l'augment en calefacció. 

Taradell Barcelona * 
Temperatura mitjana 13,28 ºC 17,4 ºC 
Precipitació [l/m² ] 781,26 l/m²  486,7 l/m²  

Quadre 5.4. Comparativa climatològica, Taradell vers Barcelona. 
Font: Ajuntament de Barcelona. 

 

La informació obtinguda d'aquesta estació ha estat contrastada amb les dades obtingudes dels instruments que 
s’enumeren a continuació. Això permet conèixer el comportament tèrmic i higromètric de l'edifici i veure com 
evolucionen les condicions interiors en funció de les condicions exteriors. 

 

5.1.2 Temperatura I humitat interior. Data loggers 

● Models Testo ® 175-H1 i 175-T2 

(Propietat: Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic. Departament de Física Aplicada. EPSEB) 

Cost aproximat: 65,00€ cadascun 

 

Aquests enregistradors de dades s'utilitzen per desar i fer lectures de temperatura i humitat. Les lectures es 
mesuren, es guarden i es transmeten a un PC via USB i es poden analitzar amb el programa informàtic Testo 
ComSoft ®. També cal aquest software per a programar els data loggers. 

 

Dades tècniques: 

    

  
 

 
Imatge 5.5. Captura de pantalla programa Testo ComSoft ®, temperatura i humitat interior. 

 

Durant la fase de diagnòstic d'aquest projecte va ser possible instal·lar aquests enregistradors de dades 
en tres habitatges diferents, dos d'ells pertanyents a la façana sud (primer i segon pis) i l'altra a la façana 
nord (segon pis sota coberta). 

 

Conclusions 

Comparant la informació dels data loggers de l’interior i de l’estació meteorològica exterior podrem 
extreure diverses conclusions. 

Veurem els resultats de l’habitatge 1r.1a. de la façana sud, del qual tenim molta més informació. 



 Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

30

Dates: del 16 al 22 d’Abril, 2012. 

 

  
 

  
 

Com era d'esperar la temperatura exterior és més elevada durant la tarda, entre les 15 i 17 hores, però, les mínimes 
es produeixen durant el matí, de 6 a 8 hores. L'habitatge manté temperatures interiors entre els 14,5 ºC i 16,5 ºC. 

 

Podem observar com les temperatures interiors segueixen les temperatures exteriors però aquestes tenen un retard 
de dues hores aproximadament, igualment té valors menys extrems. 

Aquests fet és rellevant perquè ens dóna informació real sobre la inèrcia tèrmica de l'envolupant de l'edifici, i com es 
produeix l'intercanvi tèrmic entre l'interior i l'exterior. La pell de l'edifici proporciona poca inèrcia tèrmica, aquesta està 
formada per maó perforat, càmera d'aire amb un panell prim d’aïllament i un revestiment amb dos plafons de cartró 
guix (tipus Pladur). 

Igualment si la transmissió tèrmica de parets i obertures fossin més baixes, amb un millor aïllament i segellat, 
aquestes fluctuacions també serien menors. 

 

La humitat exterior varia seguint un patró molt definit i constant al llarg dels dies, amb valors mínims al voltant de les 
5 de la tarda i màximes a les 19 hores. D'altra banda els apartaments mantenen una humitat relativament constant, 
entre el 50 i el 60%, i la correlació no és tan pronunciat com amb la temperatura. 

 

Certament, la temperatura i la humitat exterior estan estretament entrellaçades, quan la temperatura és màxima la 
humitat és mínim, i viceversa. 

 

5.2 Càmera infraroja. FLIR InfraCAM-SD ® 
(Propietat: Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic. Departament de Física Aplicada. EPSEB) 

 

Un dels components clau d'una eficaç auditoria energètica d’un edifici és la càmera infraroja. La càmera 
detecta les diferències de calor i revela els punts on la casa està malbaratant energia i diners, ens 
proporciona una direcció clara per resoldre els problemes. 

Tot component de construcció absorbeix, transfereix o emet radiació tèrmica. No obstant això la intensitat 
d'aquesta radiació varia considerablement depenent dels materials utilitzats. La imatge termogràfica 
mostra les variacions de temperatura mitjançant una escala de colors, el color vermell correspon amb les 
zones més calentes. 

 

Això és degut a una característica d’un objecte, la seva emissivitat (e). La quantitat 
d'energia irradiada per un objecte depèn de la seva temperatura i de la seva 
emissivitat. Un objecte que emet la màxima energia possible a la seva temperatura 
es coneix com un cos negre (e=1). A la pràctica no hi ha emissors perfectes i les 
superfícies solen emetre menys energia que un cos negre (i<1). 

 

La emissivitat d'un objecte és la relació entre l'energia que emet i l'emesa per un cos negre. La emissivitat 
d'un objecte és per tant una expressió de la seva capacitat per emetre energia infraroja. 

Els camps d'aplicació són molt àmplies i van més enllà del mer mesurament de temperatures. En els 
edificis pot tenir aplicació en els següents camps: 

 Construcció 
 les energies renovables 
 R + D 
 Manteniment 
 Automatització i Control 
 Eficiència energètica 
 Assajos no destructius 
 Detecció d'aïllament defectuós i ponts tèrmics 
 Detectar diversos problemes elèctrics 

 

S'ha utilitzat una càmera FLIR InfraCAM-SD per a fer aquest projecte. 

Aquesta té les següents característiques tècniques: 

 
Quadre 5.6. Càmera infraroja FLIR InfraCAM-SD, dades tècniques. 

 



Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

31

   
 

 

 

 

 

 

 

S’han dissenyat uns fulles de dades per analitzar les imatges termogràfiques, aquestes reflecteixen les condicions en 
que es van prendre. Aquests quadres, juntament amb la planificació prèvia de les visites, faciliten el posterior anàlisi. 

 

Les dades s'agrupen en quatre seccions. La primera "Ubicació i data" conté la direcció de l’edifici, si es d’interior o 
d’exterior, l'orientació de la façana, i la data d'inici i final de la inspecció. Per facilitar la localització s’ha deixat un 
espai per inserir un croquis o plànol de la zona fotografiada. 

 

Una segona secció "Dades climatològiques" conté informació meteorològica com pot ser la temperatura i humitat 
exterior i interior, la pressió atmosfèrica, la velocitat i direcció del vent o si està plovent. 

 

La següent “Dades càmera termogràfica" dóna la informació més importància sobre el model de càmera i la seva 
configuració, com l’emissivitat, distància a l'objecte i la temperatura reflectida. 

 

I finalment, "Observacions" amb aquelles conclusions es pot extreure de les imatges ajustades amb el programa 
informàtic que acompanya a la càmera termogràfica. El programa "FLIR QuickReport", que es pot descarregar 
gratuïtament d’Internet de la pàgina web del fabricant, permet gestionar les imatges termogràfiques per obtenir les 
temperatures superficials en punts específics o els valors màxims i mínims pertanyents a línies o rectangles. 
L'objectiu és localitzar els ponts tèrmics més importants que corresponen amb les àrees en que hi haurà majors 
pèrdues d'energia tèrmica en la envolupant. 

 

 
Imatge 5.7. Captura de pantalla del programa FLIR QuickReport ®. 

 

Amb l'anàlisi de la documentació disponible del projecte original, així com la informació de les enquestes 
als residents, es va considerar apropiat fer fotografies dels punts més propensos a patir ponts tèrmics. Es 
va demanar permís al veí del 2ª 8è, que te l'habitatge orientat a la façana nord, amb l'objectiu de prendre 
imatges termogràfiques i trobar les causes de les condensacions superficials existents properes a les 
finestres i així com esbrinar les causes que impedeixen aconseguir una temperatura confort a l’hivern tot i 
posar la calefacció alta, sobretot en els habitatges que donen a la façana nord o a sotacoberta. 

També vam demanar al veí que encengués la calefacció unes hores abans per tal d'obtenir un salt tèrmic 
d'almenys 8 graus entre la superfície de l’envolupant exterior i l'habitatge. 

 

Es van realitzar quaranta imatges termogràfiques durant els últims dies de març, d'aquestes s'han 
seleccionat sis, tres de les quals són de l'exterior de l’edifici i les altres tres de l’interior de l'habitatge 
2.8ena. Les fulls de càlcul corresponents s’adjunten a continuació. 

Aquestes taules mostren els diferents tipus de ponts tèrmics, com els que estan situats en els cantells del 
forjat i les columnes en contacte amb la façana, els calaixos de persiana, i els marcs de les finestres. Però 
les termografies no només serveixen per detectar problemes d'aïllament sinó que també permet conèixer 
els diferents materials que estan ocults sota els revestiments. 

Un exemple d’això el la termografia número 6 de la façana sud que mostra els maons i el morter sota la 
capa d’acabat de morter monocapa. 

 

 

1 Punter làser amb tapa d'objectiu 

2 Anell d'enfocament 

3 Lent d’infrarojos 

4 Tapa per a la lent d'infrarojos 

5 Ranura per a targeta de memòria SD 

6 Connector USB mini-B 

1 Trípode 1/4 "-20 

2 Gatell superior per utilitzar el punter làser 

3 Botó inferior per a desar una imatge 

4 Tapa del compartiment de la bateria 

5 Tapa de cautxú per al connector d'alimentació 

6 Mecanisme de bloqueig de tapa del compartiment de bateria 

7 Número de sèrie darrere  la tapa de goma 
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   TERMOGRAFIA                            Full de recollides de dades Nº: 01

   Ubicació i data

Edifici:   Pg. Pujoló, 3-5 Ubicació: Exterior Façana: Nord

Data:     27/03/2012 Hora inici: 17:54 Hora finalització: 18:00

   Dades climatològiques

Temp. exterior: 17,8°C Temp. interior: T.ext. 24h. abans: 16,7°C

Humitat exterior: 34 % Humitat interior: Precipitació: No

Pressió atmosfèrica: 949 hPa Vent: 1,1 km/h Direcció: 102 °

   Dades càmera termogràfica

Model càmera:   InfraCAM Wester Nom imatge: IR_0783.jpg

Emissivitat: 0,96 Temp. reflexada: 20,0°C

Distància a l'objecte: 9,0 m.

   Observacions
La façana nord realitzada amb maons té una temperatura superficial superior  en comparació amb 
l'encontre del cantell del forjat el qual no té un bon aïllament. Els elements estructurals de formigó 
tenen una major inèrcia tèrmica i per tant necessiten  més temps per incrementar la temperatura.

   TERMOGRAFIA                            Full de recollides de dades Nº: 02

   Ubicació i data

Edifici:   Pg. Pujoló, 3-5, Taradell Ubicació: Exterior Façana: Nord

Data:     27/03/2012 Hora inici: 19:30 Hora finalització: 19:35

   Dades climatològiques

Temp. exterior: 16,4°C Temp. interior: T.ext. 24h. abans: 15,0°C

Humitat exterior: 37 % Humitat interior: Precipitació: No

Pressió atmosfèrica: 949 hPa Vent: 1,3 km/h Direcció: 126 °

   Dades càmera termogràfica

Model càmera:   InfraCAM Wester Nom imatge: IR_0779.jpg

Emissivitat: 0,96 Temp. reflexada: 20,0°C

Distància a l'objecte: 8,0 m.

   Observacions
El calaix de persiana es troba 5 graus més calent que el mur situat entre les dues finestres, això 
mostra l'existència de grans pèrdues tèrmiques des de l'interior de l'habitatge i una pèrdua de diners 
en calefacció. El vidre té una temperatura molt baixa degut al reflexa del cel.
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   TERMOGRAFIA                            Full de recollides de dades Nº: 03

   Ubicació i data

Edifici:   Pg. Pujoló, 3-5. Taradell        Ubicació: Int. 2.8ena.     Façana: Nord

Data:     27/03/2012        Hora inici: 19:50     Hora finalització: 19:55

Estar - Menjador

20,08 m2

   Dades climatològiques

Temp. exterior: 15,9°C Temp. interior: - T.ext. 24h. abans: 14,5°C

Humitat exterior: 41 % Humitat interior: - Precipitació: No

Pressió atmosfèrica: 949 hPa Vent: 0,1 km/h Direcció: 252 °

   Dades càmera termogràfica

Model càmera:   InfraCAM Wester Nom imatge: IR_0800.jpg

Emissivitat: 0,96 Temp. reflexada: 20,0°C

Distància a l'objecte: 2,2 m.

   Observacions
La fusteria d'alumini està dissenyada sense ruptura de pont tèrmic i també té una mala execució i 
escàs segellat. Això causa problemes d'humitat per condensacions en el panell de cartró-guix del 
marc inferior de la fusteria.

   TERMOGRAFIA                            Full de recollides de dades Nº: 04

   Ubicació i data

Edifici:   Pg. Pujoló, 3-5. Taradell Ubicació: Int. 2.8ena.Façana: Nord

Data:     27/03/2012 Hora inici: 19:50 Hora finalització: 19:55

Estar - Menjador

20,08 m2

   Dades climatològiques

Temp. exterior: 15,9°C Temp. interior: - T.ext. 24h. abans: 14,5°C

Humitat exterior: 41 % Humitat interior: - Precipitació: No

Pressió atmosfèrica: 949 hPa Vent: 0,1 km/h Direcció: 252 °

   Dades càmera termogràfica

Model càmera:   InfraCAM Wester Nom imatge: IR_0803.jpg

Emissivitat: 0,96 Temp. reflexada: 20,0°C

Distància a l'objecte: 2,5 m.

   Observacions
La trobada del sostre amb la finestra té una temperatura superficial molt més baixa a causa de la falta 
d'aïllament en el cantell del forjat i els 2cm. escassos de poliestirè expandit del calaix de persiana. 
Aquest problema causa un augment de consum de calefacció a l'hivern.



 Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

34

  

 

   TERMOGRAFIA                            Full de recollides de dades Nº: 05

   Ubicació i data

Edifici:   Pg. Pujoló, 3-5. Taradell Ubicació: Int. 2.8ena.Façana: Nord

Data:     27/03/2012 Hora inici: 19:55 Hora finalització: 20:00

Dormitori 2

7,98 m2

   Dades climatològiques

Temp. exterior: 15,6°C Temp. interior: - T.ext. 24h. abans: 14,4°C

Humitat exterior: 42 % Humitat interior: - Precipitació: No

Pressió atmosfèrica: 949 hPa Vent: 0,1 km/h Direcció: 228 °

   Dades càmera termogràfica

Model càmera:   InfraCAM Wester Nom imatge: IR_0806.jpg

Emissivitat: 0,96 Temp. reflexada: 20,0°C

Distància a l'objecte: 3,7 m.

   Observacions
Aquesta termografia va ser presa en l'habitació individual sense calefacció, però també presenta el 
mateix problema del ponts tèrmics que les fitxes tècniques anteriors. 
Les columnes no tenen pèrdues notables de temperatura. D'acord amb el projecte original aquestes 
estan cobertes amb 2 cm de poliestirè expandit en la seva cara exterior

   TERMOGRAFIA                            Full de recollides de dades Nº: 06

   Ubicació i data

Edifici:   Pg. Pujoló, 3-5. Taradell Ubicació: Exterior Façana: Sud

Data:     27/03/2012 Hora inici: 19:30 Hora finalització: 19:35

   Dades climatològiques

Temp. exterior: 16,4°C Temp. interior: T.ext. 24h. abans: 14,8°C

Humitat exterior: 37 % Humitat interior: Precipitació: No

Pressió atmosfèrica: 949 hPa Vent: 1,3 km/h Direcció: 126 °

   Dades càmera termogràfica

Model càmera:   InfraCAM Wester Nom imatge: IR_0816.jpg

Emissivitat: 0,96 Temp. reflexada: 20,0°C

Distància a l'objecte: 8,5 m.

   Observacions
Aquesta termografia realitzada en la façana sud va ser presa per la tarda en d'un dia amb una alta 
radiació solar. La imatge revela les dimensions dels maons i les juntes de morter. A la part superior 
podem veure la trobada de la llosa de formigó i la façana amb més de 3 graus de diferència.
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5.3 Consums elèctrics 

5.3.1 Efergy e2 Classic 2.0 ® 

(Propietat: AHC). preu estimat: 64,90€. 

 

És una pantalla portàtil compacte que permet conèixer en temps real el consum elèctric (cost, CO2 i kWh). 

L’historial de dades diàries, setmanals o mensuals poden ser analitzades amb el programa Elink 2,0 ® via port USB. 

Aquest mesurador d'electricitat inclou una pantalla d'energia sense fils, un transmissor i un sensor de mini-CT que cal 
pinçar al voltant del cable de fase del quadre de comandament i control. 

 
 

El programa Elink permet veure gràfics informatius, imprimir o desar informes amb format PDF. Les dades també 
poden visualitzar-se usant l'Excel. 

 
Imatge 5.8. Mesurador d’electricitat Efergy e2,esquema d’instal·lació. 

 

Amb el permís dels veïns s'ha pogut instal·lar en els pisos 1.1a. i 2.8a. amb orientacions sud i nord respectivament. 

 

 Instal·lació en quadre elèctric de l’habitatge 1.1a. (del 2012.04.30 fins 2012.04.24). 

5.3.2 VoltCraft ® Energy Monitor 3000 LCD 

(Propietat: Laboratori d’Acústica i Estalvi Energètic. Departament de Física Aplicada. EPSEB) 

Cost aproximat:  42,95€. 

Es tracta d'un mesurador de consum elèctric que proporciona la informació més habitual ( potència 
efectiva W, potencia consumida KWh). la pantalla de tres dígits també mostra el factor de potència Cos-
Phi, el tipus de carrega (inductiva o capacitiva) i també la freqüència d'alimentació. La seva bateria de 
suport permet llegir i ajustar els valors emmagatzemats fins i tot quan el dispositiu està desendollat, i el 
càlcul dels costos d'electricitat acumulats al llarg d'una setmana, un més o un any complert. 

Una altra característica interessant és que permet conèixer el consum de potència exacte dels equips 
amb un factor de potència eficaç baix, com ara dispositius electrònics amb transformador d'alimentació. 

Informació tècnica: 
 Voltatge de treball:   230 V/AC 
 Pantalla:    LCD 
 Comprovació MID:   No 
 Temps màx. de gravació:  2376 h 
 Tipus (model fabricant):  Energy Monitor 3000 
 Nivell d’error:   ± (1% + 1 W) 
 Freqüència:    50 Hz 
 Pes:    200 g 
 Rang de lectura:   0.001 kWh - 15000 kWh 
 Especificacions:   Per a xarxes 
 Dimensions:   (Amp. x Alç. x Gr.) 135x82x70 mm 
 Rang de potència:  1.5 - 3000 W 
 Consum:    1.8 W 

 

S'ha utilitzat per dosificar i controlar el consum d'energia del tanc de l'escalfador d'aigua amb energia 
solar tèrmica a l'habitatge 1r 1a. 

5.3.3 Efergy’s Esocket ® 

(Propietat: AHC). Cost aproximat: 35,00€. 

El Esocket EFERGY és similar al VOLTCRAFT, és un equip de monitorització d'electricitat endollable per 
mesurar l'electricitat utilitzada pels diferents electrodomèstics i aparells. És ideal per identificar el grau 
d'eficiència dels aparells. 

El Esocket mesura els quilowatts consumits pels electrodomèstics i calcula quant  ha costat el consum 
d’aquest aparell durant el temps que ha estat connectat, tant si ha estat en funcionament com si no. Això 
permet analitzar el consum d'electricitat per hores, dies, setmanes, mesos o inclús anual. 

El Esocket mostra el voltatge (V), la corrent (A), la freqüència (Hz), el consum d'energia actual (W), el 
màxim consum d'energia (Hi W), el mínim consum d'energia (Lo W), el preu unitari de l'electricitat (€/kWh) 
i els registres de l'electricitat total (kWh) i el cost en el temps. 

Especificacions tècniques: 
 Voltatge de treball :  AC90 – 250V/50-60Hz 

 Potència:   0.2 – 3120W 

 Rang de voltatge:  90 – 250V 

 Rang de lectura:  0.001 – 9999kWh 

 Preu unitari de l’electricitat: 0.00 – 99.99£/kWh 

 Rang de corrent:  0 – 13A 

 Rang de freqüència:  10 – 99Hz 

També s'ha col·locat en el dipòsit acumulador d’ACS dels habitatges i 2.4a i del 2.8a. per conèixer el 
consum d'elèctric i la contribució de la instal·lació solar tèrmica. 
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Conclusions 

A continuació es presenta un resum del consum d'electricitat dels vuit habitatges actualment ocupats, incloent el 
comptador dels serveis comuns (il·luminació d’espai comuns, l'ascensor i el sistemes d’energia solars tèrmica). Es 
presenten gràfica i numèricament. 

 

Aquestes dades es van obtenir a partir de les factures elèctriques, les quals van ser facilitades pels veïns, i de 
lectures directes de comptadors realitzades en cada visita a Taradell. Per les llars C, D, H i els serveis generals he 
tingut que extrapolar les dades disponibles per tal de completar la informació. 

 

Totes les llars tenen 5,75 kW de potència contractada i una tarifa 2.0 TUR amb la companyia distribuïdora Estabanell 
Energia, S.A. 

 

CONSUM ELÈCTRIC 
Hab. kWh/dia kWh/any 

A 12,98 4738 

B 11,39 4157 

C* 10,70 3906 

D* 9,98 3643 

E 8,58 3131 

F 8,04 2933 

G 7,20 2627 

H* 7,19 2624 

Mitja 9,51 3470 

S.C.* 7,22 2635 

 

Podem observar l'evolució bimensual dels consums. Els valors més alts es produeixen, com s'esperava, a l'hivern, 
de desembre a abril, quan hi ha més demanda de calefacció. 

 

CONSUM ELÈCTRIC D'HABITATGES I SERVEIS COMUNS 
A B C* D* E F G H* Mitjana S.C.* 

Agost/Set 427 343     189 172 263   279   

Oct/Nov 566 462     227 300 323   376   

Des/Gen 1629 1456     949 883 795   1142   

Feb/Març 921 1198     1073 704 787   937   

Abril/Maig 810 513     581 504 337   549   

Juny/Juliol 385 186     112 370 122   235   

kWh/any 4738 4157 3906 3643 3131 2933 2627 2624 3470 2635 

kWh/dia 12,98 11,39 10,70 9,98 8,58 8,04 7,20 7,19 9,51 7,22 

 

Els habitatges de Taradell tenen una mitjana de 3.470 kWh/any, propers als 4.000 kWh/any promig d’una llar del 
mediterrani en el nostre país. Però els habitatges tenen també una superfície aproximada de 40 m2 i d'acord amb 

això necessitarien un consum menor, hem de tenir present que les instal·lacions de calefacció, estufes i 
forns funcionen exclusivament amb electricitat i que el resultat final és compensat. 

Si una típica casa de 80m2 on tota l'energia fos elèctrica això suposaria un consum al voltant dels 8.000 
kWh/any. Per a les llars amb energia mixta (combustibles i electricitat) el consum mitjà d'electricitat seria 
d'uns 3.000 kWh/any. 

 

5.4 Enquestes 
Les enquestes han estat dissenyades pels participants del projecte RELS. Per tal d'omplir-les es va 
entrevistar als 8 veïns que hi vivien en els habitatges ocupats en el moment de la realització d'aquest 
treball, la duració de cadascuna va ser d’una hora aproximadament. 

Durant la visita a les diferents llars es va demanar permís per prendre fotografies dels electrodomèstics 
(rentadores, frigorífics, cuines, forns, estufes, televisors, petits electrodomèstics, làmpades, etc), imatges 
termogràfiques, instal·lar els instruments de monitorització i consultar les últimes factures d'electricitat i 
aigua. 

 

Les preguntes estan organitzades en quatre seccions principals: 

 

A. Estructura i ingressos familiars: número i característiques dels ocupants dels veïns (edat, estudis, 
ingressos, …). 

 

Conclusions: El nombre total d'ocupants de l'edifici és de 17 persones, d'acord amb la següent 
estructura familiar 

• Solter/a (1x3):    3 

• Adult amb nen (2x1):   2 

• Parella sense fills (2x2):   4 

• Parella amb un fill (3x1):   3 

• Parella amb 2 nens + 1 adult (5x1): 5 

El perfil del veí és el d’una persona jove, soltera o en parella, amb educació bàsica o formació 
professional. En l'edifici només hi ha 5 nens en edat escolar o preescolar. 

 En quant als ingressos, podem veure que moltes persones no tenen feina o treballen amb salaris 
baixos. 

  

B. Característiques del veïnat: Tipus de barri, accés al transport públic i altres equipaments. 

 

Conclusions: Els veïns de Taradell tenen accés proper als diferents serveis públics, com la salut 
pública, l’escola , la biblioteca i amplies zones verdes. A tots aquests equipaments es pot arribar a 
peu però l’hospital més proper es troba en Vic, a uns 9 kilòmetres i per tant cal arribar-hi en cotxe 
particular o en bus públic. 

 

C. La demanda d'electricitat: Aquesta secció és l'estudi més extens que inclou preguntes sobre el 
nombre i tipus d'aparells (mida, potència, classe energètica, el nombre d'usos diaris o setmanals, 
etc), l'estimació d'hores d'il·luminació i tipus de làmpades (baix consum, bombetes incandescents, 
fluorescents, halògenes, LEDs ...), etc. Vam intentar esbrinar els diferents usos a l'estiu o hivern. 

 

Conclusions: La majoria dels habitatges tenen un grau d'electrificació baix, per sota de la mitjana, 
cal recordar que aquests tenen una petita sala d'estar i la renda mitjana dels residents és força 
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baix. Els residents han realitzat esforços per reduir la despesa elèctrica, reduint el nombre de làmpades o 
reemplaçant les incandescents per altres de baix consum o LEDs. 

 

D. Transport: El tipus de transport (públic o privat) per a desplaçaments de tipus obligatori (laboral) o no obligatori 
(compres, oci, vacances, etc.). Això ens permet conèixer les distàncies, freqüències d'ús, i els nivells 
d'emissions i energia associada, etc. 

Conclusions: La majoria de les famílies fan un ús escàs del cotxe privat i poques vegades utilitzen el 
transport públic de Taradell (servei d'autobús a Vic). La compra diària es fa en el municipi de Taradell (a peu 
o en cotxe), però la compra setmanal o mensual es realitzen a Vic o en centres comercials pròxims. 

Els viatges de vacances són bastant pròxims i de curta durada, excepte per als residents estrangers que 
viatgen als seus països d’origen a l’estiu. No obstant, a causa de la crisi econòmica i la dificultat per arribar a 
final de mes, s'ha produït una disminució de les despeses en desplaçaments no obligatoris. 

 

E. Consums i estalvis energètics: Hem intentat esbrinar quina és la percepció dels veïns sobre la despesa 
energètica que tenen en casa seva, si és alta o baixa, i si han pres mesures per reduir aquests costos. 

 

Conclusions: Els veïns són conscients que les seves factures elèctriques són molt elevades i que aquestes 
representen un percentatge molt elevat dels seus ingressos, de vegades inclús superior al 50%. La necessitat 
d'estalviar diners en calefacció ha reduït el grau de confort, fins i tot passar fred a l'hivern. 

 

També vam aprofitar les visites per preguntar als residents sobre qualsevol altre fet destacable, com els possibles 
problemes d'humitat o condensació, sorolls, incidències relacionades amb la instal·lació solar tèrmica, les factures 
elèctriques, etc. 

Molta d’aquesta informació es va recopilar exclusivament per al projecte RELS. 

 

6 DIAGNOSI DE L’EDIFICI 

Amb els resultats obtinguts de la monitorització, inspeccions “in situ” i documentació del projecte original, 
es pretén analitzar detingudament aquells elements que més afecten l’eficiència energètica de l’edifici. 

En aquests apartat s’estudiaran les transmitàncies tèrmiques de l’envolupant, les obertures i els pont 
tèrmics, el % de contribució de la instal·lació solar tèrmica existent per a la producció d’ACS, així com les 
conclusions que es poden extreure de les enquestes realitzades als veïns i de la climatologia de Taradell. 

 

En cadascun s’indica si compleix amb el valor límit de transmitància establert pel DB HE-1, o pel Decret 
21/2006 d’Ecoeficiència de Catalunya si n’és més restrictiu, corresponent a la zona climàtica del municipi 
de Taradell. 

 
Quadre 6.1. Transmitàncies tèrmiques màximes HE-1 segons zones climàtiques. 

 

El programa LIDER, siguin l’opció general, utilitza aquests límits per saber si compleix el DB HE-1 malgrat 
que s’hauria de comparar amb els que s’estableixen en les taules E 2.2 (en funció de la zona climàtica) si 
es volgués utilitzar l’opció simplificada de càlcul que és la que s’aplica en les obres de rehabilitació 
d’edificis existents12. En aquests apartat s’utilitzarà aquesta segona opció. 

 
Quadre 6.2. DB HE-1,Taula 2.2 valors límit dels paràmetres característics mitjans. 

 

Per a conèixer quina zona climàtica es el municipi de Taradell cal consultar la taula D1 “zones 
climàtiques” del DB HE-1 tenint en compte que es troba a 614 metres sobre el nivell del mar. Així doncs, 
veiem que pertany a la zona climàtica D1 ja que es troba entre 600 i 800 metres per sobre de la seva 
capital de província, Barcelona zona C2. 

                                                 
12 3.2 Opció simplificada, apartat 3.2.1.2 Aplicabilitat.. Document Bàsic HE-1. 
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Les zones climàtiques de les poblacions de Catalunya també es pot obtenir directament consultant el Document 
Reconegut “Zones climàtiques de les poblacions de Catalunya, respecte a les capitals de província” elaborat per la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Quadre 6.3. Zona climàtica de Taradell, D1. 

 

Per als càlculs de les transmitàncies s’han seguit les indicacions de l’”Annex E Càlcul dels paràmetres característics 
de la demanda” del DB HE-1 tenint en consideració les resistències tèrmiques superficials de l’aire interior i exterior 
de les taules E.1 i E.6. 

Igualment els gruixos totals que apareixen en les taules no tenen per que coincidir necessàriament amb els reals 
degut a que programa LIDER/CALENER no permet ajustar els gruixos d’alguns materials als valors desitjats o si es 
fes caldria una justificació posterior addicional. Així doncs, s’ha optat per no modificar-los i utilitzar els que venen per 
defecte mirant sempre d’estar de cara a la seguretat, les variacions en els resultats no són significatius. 

La referència del risc de condensacions intersticials s’ha obtingut directament dels resultats del LIDER. 

 

6.1 Caracterització tèrmica dels tancaments 
Les taules següents mostren les transmitàncies dels diferents elements constructius, incloent també el pes per metre 
quadrat. Conèixer aquests valors serà d’utilitat ja que ens els demanaran les eines de certificació simplificada CE3X i 
CE3 que veurem més endavant. 

 

Tancament exterior planta baixa: 

 
Quadre 6.4. Transmitància tèrmica. Mur façana PB, estat actual. 

S’ha observat que la subjecció d’algunes peces de l’aplacat no es troba en bon estat amb risc de 
despreniment. 

Tancament exterior plantes 1a. i 2a.: 

 
Quadre 6.5. Transmitància tèrmica. Mur façana P1 +P2, estat actual. 

 

Aquest és el tancament de l’edifici que malgrat tenir un aïllament de poliestirè expandit de 4cm.en la 
càmera d’aire presenta el risc de patir condensacions intersticials agreujat per la calefacció dels 
habitatges, insuficient durant els dies més fred. En la inspecció d’alguns habitatges s’ha constatat la 
presència d’humitats i floridures en les parets interiors, sobretot en contacte amb les fusteries d’alumini. 

 

Tancament interior d’habitatge amb espai comú: 

 

 
Quadre 6.6. Transmitància tèrmica. Tancament habitatge-espai comú, estat actual. 

 

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
U (W/m2·K)

Rse 0,040

1.  Pedra natural, granit 0,030 2600 78,00 2,800 0,011

2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225

3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013

4. Cambra d'aire vertical 0,050 0,180

5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081

6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

Rsi 0,130

∑:   0,271 219,40 1,783 0,56

U=0,56 < 0,86 Ulim. HE-1 COMPLEIX

     Risc condens. intersticials: NO

  MUR FAÇANA Planta Baixa - Estat actual

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
U (W/m2·K)

Rse 0,040

1.  Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008

2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225

3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013

4. Cambra d'aire vertical 0,050 0,180

5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081

6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

Rsi 0,130

∑:   0,251 156,65 1,780 0,56

U=0,56 < 0,66 Ulim. HE-1 COMPLEIX

     Risc condens. intersticials SI

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Estat actual

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
Up (W/m2·K)

Rse (1) 0,130

1.  Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

2. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

4. Llana mineral (MW) 0,040 40 1,60 0,041 0,976

5. Xapa metàl·lica d'acer galvanitzat

6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

7. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

Rsi (1) 0,130

∑:   0,092 44,50 1,444 0,69

U=Up·b=0,62 < 1,00 Ulim. HE-1 COMPLEIX

     Risc condens. intersticials: NO

b=0,90 coef. de reducció de temperatura  (2)

(1) Segons Annex HE-1 E.1.3.1 Taula E.6
(2) Segons Annex HE-1 E.1.3.1.2 Taula E.7

 TANCAMENT INTERIOR Habitatge-Espai comú- Estat actual
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Malgrat no superar el límit de l’HE-1, aquestes divisòries interiors suposen grans pèrdues tèrmiques per als 
habitatges ja sigui per la quantitat de m2 d’intercanvi com per les filtracions d’aire exterior en les fusteries dels espais 
comuns. 

Mitgera façana oest:: 

 
Quadre 6.7. Transmitància tèrmica. Mitgera, estat actual. 

Aquest tancament es considera de tipus adiabàtic i, per tant, sense intercanvi tèrmic amb l’espai habitable 
condicionat de l’edifici adjacent. 

 

Coberta habitatges: 

 
Quadre 6.8. Transmitància tèrmica. Coberta habitatges, estat actual. 

Amb el conjunt format pel sostre reticular, la càmera d’aire i el panell sandwitx s’aconsegueix obtenir una 
transmitància força reduïda i ,per tan, energèticament eficient. 

 

Coberta invertida habitatges P2-sud i badalot: 

 
Quadre 6.9. Transmitància tèrmica. Coberta invertida habitatges-badalot, estat actual. 

La zona de la coberta dels habitatges P2-sud, on hi ha els col·lectors solars, supera clarament el límit. 

En canvi, la part que correspon al badalot, que separa el passadís (espai no condicionat) amb l’exterior, el 
CTE no limita la seva transmitància malgrat que sí es té en compte per als càlculs dels habitatges 
contigus al corredor. 

 

Sostre separació aparcament PB amb habitatges P1: 

 
Quadre 6.10. Transmitància tèrmica. Sostre garatge - habitatges, estat actual. 

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
Umd (W/m2·K)

Rse (1) 0,130

1.  Projecció poliuretà (PUR) 0,040 825 33,00 0,032 1,250

2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225

3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013

3. Llana mineral (MW) 0,050 40 2,00 0,041 1,220

4. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

5. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052

Rsi (1) 0,130

∑:   0,241 175,20 3,071 0,33

Umd=0,33 < 1,00 Ulim. HE-1 COMPLEIX

     Risc condens. intersticials NO

(1) Segons Annex HE-1 E.1.1.8
Nota: sense incloure la part de mitgera que té envà pluvial

 MITGERA Caràcter adiabàtic - Estat actual

de dalt a baix Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
Up (W/m2·K)

PANELL SANDWITX (3) 6. Xapa grecada d'alumini 0,006

7.  Poliuretà (PUR) 0,038

8. Xapa grecada d'alumini 0,006

∑:   0,050 11,30 2,778 0,36

FORJAT RETICULAR Rse (1) 0,100

1.  Llana mineral (MW) 0,040 40 1,60 0,041 0,976

2. Capa morter ciment 1:6 0,020 1525 30,50 0,800 0,025

3. Formigó cel·lular pendents 0,125 800 100,00 0,270 0,463

4. Forjat reticular cassetó formigó 0,300 1670 501,00 1,947 0,154

5. Enguixat d<1000 0,020 900 18,00 0,400 0,050

Rsi (1) 0,100

∑:   0,505 651,10 1,868 0,54

U=Up·b=0,21 <0,38 Ulim. HE-1 (2 COMPLEIX

b=Hue/(Hiu+Hue)= 0,40
     Hiu =  162 W/m·K
     Hue = 109 W/m·K

     Risc condens. intersticials: NO

(1) Dades del panell segons catàleg comercial
(2) Càlculs segons Annex DB HE-1  E.1.3
(3) Segons catàleg comercial d'EUROPERFIL ®

  COBERTA HABITATGES - Estat actual

de dalt a baix Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
U (W/m2·K)

Rse 0,040

1.  Grava, palet de riera Ø16-32 mm. 0,050 1450 72,50 2,000 0,025

2. Llàmina polipropilè (PP) 0,002 910 1,82 0,220 0,009

3. Poliestirè extruït (XPS) 0,040 38 1,52 0,034 1,176

4. Llàmina polipropilè (PP) 0,002 910 1,82 0,220 0,009

5. Llàmina betum amb armadura 0,003 1100 3,30 0,230 0,013

6. Capa morter ciment 1:6 0,020 1525 30,50 0,800 0,025

7. Formigó cel·lular pendents 0,125 800 100,00 0,270 0,463

8. Forjat reticular cassetó formigó 0,300 1670 501,00 1,947 0,154

9. Enguixat d<1000 0,020 900 18,00 0,400 0,050

Rsi 0,100

∑:   0,562 730,46 2,065 0,48

U=0,48 > 0,38 Ulim. HE-1 NO COMPLEIX

     Risc condens. intersticials: NO

  COBERTA INVERTIDA Habitatges i Badalot - Estat actual

de dalt a baix Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
Up (W/m2·K)

Rse (1) 0,170

1. Terratzo, pedra artif icial 0,030 1700 51,00 1,300 0,023

2. Llit de sorra 0,020 1450 29,00 2,000 0,010

3. Forjat reticular cassetó formigó 0,300 1670 501,00 1,947 0,154

4. Enguixat d<1000 0,020 900 18,00 0,400 0,050

Rsi (1) 0,170

∑:   0,370 599,00 0,577 1,73

U=Up·b=1,14 > 0,49 Ulim. HE-1 NO COMPLEIX

     Risc condens. intersticials: NO

b=0,66 Coef. de reducció de temperatura  (2)

        (Aiu/Aue=2,25 ; No aïllat_ue - No aïllat_iu ; Cas 2)

(1) Segons Annex HE-1 E.1.3.1 Taula E.6 Flux descendent
(2) Segons Annex HE-1 E.1.3.1.2 Taula E.7

  SOSTRE GARATGE PB - HABITATGE P1 - Estat actual
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Els habitatges que es troben just a sobre del garatge tenen una demanda tèrmica elevada degut a que aquest sostre, 
de molts m2 d’intercanvi amb aquest espai no habitable que alhora es troba en contacte amb l’exterior, no té 
aïllament. Amb una transmitància de 1,14 W/m2·K supera àmpliament els 0,49 W/m2·K de CTE. Es proposarà fer 
una millora per a que compleixi. 

En canvi, aquest mateix tipus de sostre és vàlid per a la separació de dos espais condicionats, com pot ser dos 
habitatges de plantes diferents. 

 

6.2 Caracterització tèrmica de les fusteries: 
 

A continuació s’analitzarà les tipologies i característiques tèrmiques de les diferents fusteries exteriors dels 
habitatges13: 

 
FUSTERIES 
HABITATGES amplada altura Sup. Marc FM UH,M 

(W/m2·K) Vidre factor 
solar 

UH,V 
(W/m2·K)

UH 
(W/m2·K)

Finestra batent eix vertical 1,00 m. 1,25 
m. 

1,25 
m2. 

Alumini 
sense 
RPT 

30% 5,7 4/8/6 0,75 3,40 4,09 

Finestra doble corredissa A 2,00 m. 1,25 
m. 

2,50 
m2. 

Alumini 
sense 
RPT 

25% 5,7 4/8/6 0,75 3,40 3,98 

Finestra doble corredissa B 2,50 m. 1,25 
m. 

3,13 
m2. 

Alumini 
sense 
RPT 

40% 5,7 4/8/6 0,75 3,40 4,32 

Balconera batent eix vertical 1,30 m. 2,25 
m. 

2,93 
m2. 

Alumini 
sense 
RPT 

15% 5,7 4/8/6 0,75 3,40 3,75 

Balconera doble corredissa 2,60 m. 2,25 
m. 

5,85 
m2. 

Alumini 
sense 
RPT 

20% 5,7 4/8/6 0,75 3,40 3,86 

Quadre 6.11. Tipologies de fusteries existents en  els habitatges. 
 

Les fusteries d’habitatges  tenen una estanquitat E3-A3-V3 i inclouen persianes enrotllables d’alumini en totes elles. 

 

Inventari i comprovació del compliment HE-1 de finestres i balconeres per a cada orientació de façana: 

 

FAÇANA SUD 

Superfície forats: 39,7% Nº Sup. Total UH 
(W/m2·K) 

UHlim 
(W/m2·K) Resultat 

Finestra doble corredissa B 15 46,88 m2. 4,32 3,40 No compleix
Balconera doble corredissa 15 87,75 m2. 3,86 3,40 No compleix

∑:  30 134,63 m2. 

 

FAÇANA EST 

Superfície forats: 7,5% Nº Sup. Total UH 
(W/m2·K) 

UHlim 
(W/m2·K) Resultat 

Balconera batent eix vertical 4 11,70 m2. 3,75 3,50 No 
compleix 

∑:  4 11,70 m2. 

 

                                                 
13 Plànols i recull fotogràfic en annexos. 

FAÇANA EST - Pati obert 

Superfície forats: 30% Nº Sup. Total UH 
(W/m2·K) 

UHlim 
(W/m2·K) Resultat 

Finestra batent eix vertical 2 2,50 m2. 4,09 2,90 No compleix
Balconera batent eix vertical 2 5,85 m2. 3,75 2,90 No compleix

∑:  4 8,35 m2. 

 

FAÇANA NORD 

Superfície forats: 16,5% Nº Sup. Total UH 
(W/m2·K) 

UHlim 
(W/m2·K) Resultat 

Finestra batent eix vertical 6 7,50 m2. 4,09 3,0 No compleix
Finestra doble corredissa A 12 30,00 m2. 3,98 3,0 No compleix

∑:  18 37,50 m2. 

 

FAÇANA OEST - Pati obert 

Superfície forats: 30% Nº Sup. Total UH 
(W/m2·K) 

UHlim 
(W/m2·K) Resultat 

Finestra batent eix vertical 2 2,50 m2. 4,09 2,90 No compleix
Balconera batent eix vertical 2 5,85 m2. 3,75 2,90 No compleix

∑:  4 8,35 m2. 

 

Com es pot observar, cap de les fusteries complirien avui en dia amb el CTE sobrepassant els màxims 
permesos. Això és degut principalment pels marcs sense ruptura del pont tèrmic i un vidre doble 4/8/6 
escàs per a la zona climàtica D1. 

Altres punts febles són la inexistència d’aïllament ens els calaixos de persiana i la falta d’estanqueïtat de 
les fusteries exteriors dels espais comuns, com es pot observar en les fotografies següents: 

 

       
Porta vestíbul d’entrada edifici    Finestra badalot d’accés a coberta 

Imatge 6.12. Fusteries exteriors d’espais comuns, problemes de filtracions. 
 

En balcons, terrasses i finestres no hi ha col·locades proteccions solars passives que serveixin per a 
disminuir els guanys solars a l’estiu, excepte en un únic habitatge de façana sud planta segona que té un 
tendal. 
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6.3 Ponts tèrmics 
 

L’edifici presenta un gran nombre de ponts tèrmics que causen moltes pèrdues tèrmiques als habitatges a més de 
ser l’origen de les condensacions superficials que s’han detectat en els tancaments. 

Els la següent imatge es presenten els ponts tèrmics que es donen entre els espais calefactats i els no condicionats. 

 
Imatge 6.13. Detall dels ponts tèrmics existents en l’edifici. 

 

L’anàlisi de les imatges termogràfiques han constatat la presència d’aquests ponts tèrmics, sobretot en els murs i 
finestres que donen a la façana. 

 

En les imatges termogràfiques no s’han pogut observar pèrdues tèrmiques en els encontres de pilars amb les 
façanes. segons la documentació del projecte estan aïllats amb 2 cm de poliestirè expandit. No es pot dir el mateix 
amb els cantells dels forjats que no estan aïllats i que sí s’aprecien en les termografies. 

 

Alguns d’aquests ponts tèrmics són de difícil solució per a un edifici ja construït perquè afecten a l’estructura o a 
zones inaccessibles, en canvi d’altres es poden millorar incorporant aïllament tèrmic on hi manca. 

 

6.4  Instal·lació solar tèrmica d’ACS 
De les energies renovables que podem trobar en els edificis les instal·lacions solars tèrmiques són les 
que han tingut una major implantació en els darrers anys, ja sigui per la seva obligatorietat per les 
diferents normatives tan estatals com autonòmiques o locals, o pel seu relatiu baix cost i ràpida 
amortització. 

Per a fer les diferents simulacions informàtiques ha calgut esbrinar quin és la contribució de la instal·lació 
respecte la demanda total d’ACS de l’edifici. S’ha calculat seguint els requeriments del CTE DB HE-4 
(Contribució solar mínima d’aigua solar tèrmica) i el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya, agafant els 
valors més restrictius en cada cas. 

 

Per a un edifici d’habitatges el CTE estableix un mínim de 22 litres/persona·dia, que són inferiors als 28 
litres/persona·dia que marca el Decret d’Ecoeficiència, es pren aquest últim valor per a fer els càlculs14. 

Primerament es calcula la demanda total anual de l’edifici i a continuació l’aportació de la instal·lació solar 
tenint en compte les dades climàtiques de Taradell i les característiques tècniques dels col·lectors 
garantits pel fabricant. 

 
Per a edificis d'habitatges segons Decret d'Ecoeficiència 21/2006 

1 habitació ≡ 2 persones 2 habitacions ≡ 3 persones 

 
Nº 

habitatges 
Nº 

persones Nº habitatges Nº persones 

PB 5 10 0 0 
Pl.1a 6 12 2 6 
Pl.2a 6 12 2 6 

17 34 4 12 
Total persones: 46 persones 

   
Demanda ACS 

60ºC 
x 28 

litres/pers.dia 
1.288 litres/dia 

Quadre 6.14. Demanda d’ACS de l’edifici  [litres/dia·persona]. 
 

 

TAULA RESUM D'ACS 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dec. 

Demanda d'ACS edifici [kWh] 2408,5 2133,5 2269,5 2106,7 2130,6 2017,0 2037,9 2084,2 2061,8 2176,9 2196,3 2408,5 26031,4
Aportació instal. solar [kWh] 754,6 845,4 1313,2 1246,1 1400,4 1541,5 1772,0 1713,4 1559,9 1191,0 736,6 766,1 14840,1
% contribució 31,3% 39,6% 57,9% 59,2% 65,7% 76,4% 87,0% 82,2% 75,7% 54,7% 33,5% 31,8% 57,0% 
Emissions CO2 evitades [kg] 211,3 236,7 367,7 348,9 392,1 431,6 496,2 479,7 436,8 333,5 206,3 214,5 4155,2 

Quadre 6.15. % contribució d’ACS solar tèrmica. 
 

La demanda total anual d’ACS que s’obté és de 26.031,4 KWh, en canvi la instal·lació solar aporta un 
total de 14.8401 kWh anuals que representa una contribució del 57% i un estalvi de 4.155 kg de CO2 
emesos anuals15. 

 

Per a fer les certificacions energètiques s’ha considerat una aportació del 50% pe a estar de cara a la 
seguretat. 

 

                                                 
14 El procediment del càlcul, la justificació dels resultats i les fitxes tècniques dels equips es poden consultar en els annexos. 
15 Factor de conversió segons informació facilitada en les factures elèctriques de la companyia Estabanell Energia.S.A., 0,28 kg 
CO2/kWh. 
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Gràfic 6.16. Evolució mensual de la demanda i aportació instal·lació solar. 

 

S’observa que aquest 57% no arribaria a complir el 70% mínim que exigeix el CTE i el Decret d’Ecoeficiència, tenint 
en compte que Taradell pertany a la zona III i que utilitza l’efecte Joule com a sistema de suport per a la producció 
d’ACS. Per tant, és insuficient el nombre de col·lectors actuals. Tanmateix, l’aportació solar no supera en cap 
mes el 110% de la demanda (ni el 100% en tres mesos seguits), complint així l’exigència del CTE HE-4. 

 

Per a cobrir un major % de la demanda d’ACS en l’apartat de propostes de millores d’instal·lacions s’estudiarà la 
viabilitat d’afegir 2 col·lectors més, del mateix fabricant i model (Chromagen CR 12 S8). 

 

També s’ha observat que les conquilles d’aïllament d'escuma elastomèrica no presenta un bon estat de conservació 
degut a les inclemències climatològiques de l’exterior. Això suposa una disminució del rendiment de la instal·lació 
sent recomanable la seva substitució per unes de noves resistents a la intempèrie (per al compliment del RITE 
apartat IT 1.2.4.2.1.1.2). 

 

  
Imatge 6.17. Instal·lació solar d’ACS, estat de conservació conquilles. 

 

6.5 Patologies 
Durant les visites que s’han portat a terme en l’edifici s’ha pogut detectar visualment una sèrie de 
patologies, la majoria d’elles relacionades amb humitats. 

En el corredor central de la planta coberta, en les finestres del badalot i en les del final del passadís, hi ha 
filtracions i esquerdes provocades per la falta d’estanquitat. Aquestes s’observen en el cantell del forjat en 
forma d’humitats superficials en l’acabat interior de guix, igualment en les juntes dels plafons de cartró-
guix i les fusteries exteriors (veure l’apartat anterior de caracterització tèrmica de fusteries i ponts tèrmics). 

  
Imatge 6.18. Patologia. Humitats de 

filtració en cantell forjat, badalot 
Imatge 6.19. Patologia. Esquerda en 

fusteria exterior, corredor central 
 

També trobem humitats en la planta baixa però aquestes tenen un origen diferent. 

En l’aplacat de fusta del vestíbul i l’acabat interior de cartró-guix es poden observar humitats que 
ascendeixen per les parets, de baix a dalt, degudes a un accés d’humitat del terra. Probablement l’origen 
es troba  en les pèrdues de les canonades soterrades de sanejament, anteriorment hi ha hagut problemes 
d’embussaments en aquesta xarxa. 

 
Imatge 6.20. Patologia. Humitats per capil·laritat, PB. 

Altres patologies: 

  

Imatge 6.21. Patologia. Esquerdes i 
despreniment de pintura, balcó habitatges 

Imatge 6.22. Patologia. Ruptura de 
trencaaigües, replanell finestra 

habitatge 

Imatge 6.23. Patologia. 
Despreniment pedra natural, 

tanca exterior PB 
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7 SIMULACIONS INFORMÀTIQUES. ESTAT ACTUAL 

 

S’ha trobat interessant realitzar la CEEE amb diferents programes actualment reconeguts amb l’objectiu de poder 
conèixer el seu funcionament i poder comparar-los. 

 

Els informes de resultats de cadascun d’ells es poden consultar en els annexos. 

 

7.1 LIDER 
El LIDER és l’eina informàtica per al compliment de la demanda energètica 
d’un edifici seguint el mètode general de càlcul i que té la consideració de 
Document Reconegut del CTE. Aquest mètode, de caràcter prescriptiu, és 
vàlid per a edificis residencials, petits i mitjans terciaris, i gran terciari. 
Consisteix en la comparació de l’edifici objecte amb un altre de referència 
que compleixi amb els requeriments mínims del DB HE1, aquest edifici es 
generat automàticament pel programa. 

 

Per evitar errors és important seguir estrictament l’ordre d’introducció de dades que s’indica en el manual del 
programa i que correspon amb l’ordre d’esquerra a dreta dels formularis de la barra superior. Aquest ordre és el 
següent: 

 

1. Descripció del projecte, amb les dades generals del projecte com poden ser: informació geogràfica i 
climàtica, orientació, dades funcionals, nom, direcció i autor del projecte, etc 

2. BD, Bases de Dades: s’ha d’especificar quins són els materials opacs i semitransparents presents en l’edifici, 
i que permeten alhora definir a continuació la composició dels tancaments, divisions interiors, i obertures. Hi 
ha l’opció d’utilitzar la Base de Dades que ve per defecte, crear-ne de nous o importar-los d’un altre projecte 
previ. 

 
Imatge 7.1. Programa LIDER, formulari BD. 

3. Opcions, en aquest apartat s’indica quins seran els tancaments, obertures i ponts tèrmics que 
s’assignaran per defecte. 

 
Imatge 7.2. Programa LIDER, formulari Opcions. 

4. Formulari 3D, on es defineix geomètricament l’edifici ja sigui per mitjà de coordenades o per la 
importació de plànols en el format DXF o BMP. L’ordre a seguir és el següent: les diferents 
plantes, els espais o zones en que es divideix cada planta, les particions horitzontals i soleres, 
l’aixecament de tancaments verticals, la definició d’obertures, les cobertes i la presència de 
possibles ombres. Cadascun d’aquests elements cal modificar-los si presenten característiques 
diferents als indicats anteriorment per defecte. 

 
Imatge 7.3. Programa LIDER, formulari 3D. 
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5. Calcular, al prémer aquest botó el programa comença a realitzar els càlculs per a verificar el compliment de 
la secció HE-1  del Codi tècnic. 

6. Resultats, es desplega una finestra indicant si compleix o no amb el HE-1 amb els % de les demandes de 
calefacció i refrigeració respecte l’edifici de referència. També presenta un llistat amb els tancaments que 
tenen unes transmitàncies superiors als que exigeix el CTE, així com els que tenen risc de formació 
d’humitats intersticials. 

 
Imatge 7.4. Programa LIDER, finestra de resultats. Edifici actual. 

 

7. PDF, es genera l’informe de resultats vàlid per a la justificació del compliment del HE-116. 

 

En funció de si l’edifici és residencial, petit i mitjà terciari, o gran terciari, aquest procediment presenta variacions ja 
que les dades a introduir són diferents. Per exemple, en els edificis terciaris es té en compte també la demanda 
energètica vinculada amb la il·luminació i unes exigències diferents de ventilació respecte als residencials. 

 
Imatge 7.5. Model 3D LIDER façana sud i est Imatge 7.6. Model 3D LIDER façana nord i est

 

                                                 
16 Veure informe de Resultats en Annexos. 

Resultats que s’obtenen: 

 Verificació de transmitàncies dels tancaments de l’edifici objecte. 

 Verificació dels ponts tèrmics amb un factor de temperatura superficial inferior al mínim permès. 

 Verificació de permeabilitat de les fusteries. 

 Determinació de la demanda energètica de calefacció i refrigeració, expressades en % respecte a 
l’edifici de referència, global de l’edifici i diferenciades per espais. 

 Existència de risc de formació de condensacions intersticials en tancaments i/o divisions interiors. 

 Informe final en format PDF indican si complex o no amb el DB HE1 i amb un llistat de tots els 
elements creats: espais, materials emprats, composició de tancaments i fusteries (vidres i marcs). 

 

L’edifici de Taradell ha obtingut una demanda de calefacció de 93,41 kWh/m2, un 2,5% superior respecte 
l’edifici de referència i per tant NO COMPLEIX amb el HE-1. Com ja s’ha indicat en els apartats anteriors, 
l’edifici es va construir l’any 2003, abans de la entrada en vigor del CTE i, per tant, subjecta a l’antiga 
NRE-AT-87 que segons la documentació del projecte original sí compleix. 

 

Al final de l’informe el programa presenta un llistat amb les demandes anuals de calefacció i refrigeració 
per a cadascun dels espais definits en el LIDER i que corresponen, en aquest cas, amb els diferents 
habitatges de l’edifici. 

Però si s’edita l’arxiu dels resultats hi ha la possibilitat de conèixer i comparar les demandes dels diferents 
habitatges, agrupant-los per exemple per planta o façana per extraure’n altres conclusions. 

 

 
 

DEMANDA DE CALEFACCIÓ, KWh/m2 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Dec. Mitjana anual 

P1 Façana Nord 26,14 21,40 20,03 14,83 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 19,65 26,77 145,69 
P2 Façana Nord 20,77 16,38 14,90 10,74 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 15,14 20,87 110,69 
PB Façana sud 16,54 13,40 12,39 10,28 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 11,22 17,82 91,47 
P2 Façana sud 15,66 11,40 10,11 8,16 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 9,65 15,57 77,69 
P1 Façana sud 12,39 8,83 7,95 6,65 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 7,50 12,33 61,34 

Edifici: 93,41 
Quadre 7.7. LIDER, demanda de calefacció mensual per façanes. Edifici actual. 

 

Si es representa gràficament es pot observar que els habitatges amb una major demanda de calefacció 
pertanyen a les façanes nord i d’aquests els més elevats són els de la planta primera amb una demanda 
de 145,69 kWh/m2 front als 110,69 kWh/m2 de la planta segona. Això pot ser degut als guanys per 
insolació de la planta 2a.i per les pèrdues tèrmiques del sostre que separa el garatge, no condicionat, i els 
habitatges de la planta 1a. 

En canvi, els habitatges de la façana sud tenen una demanda clarament inferior. D’aquests, els de la 
planta primera és menor degut probablement a l’aïllament que ofereixen els habitatges immediatament 
inferiors i superiors. 



Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

45

En tots els habitatges durant els mesos d’estiu, de Juny a Setembre, la demanda de calefacció és zero. 

 

 
Gràfic 7.8. LIDER, demanda de calefacció mensual per façanes. Edifici actual. 

 

Pel que fa la demanda de refrigeració, segons els càlculs del LIDER, l’edifici no en té necessitat. Això no descarta 
que en determinats dies d’estiu els veïns utilitzin algun sistema de refrigeració, sobretot els que donen a la façana 
sud, tal com s’ha pogut constatar amb les enquestes d’aquests veïns. 

 

El programa a més d’informar dels elements que tenen una transmitància tèrmica superior al límit establert pel DB 
HE-1 (ja comentats en capítol de diagnosi de l’edifici) també ha trobat que en tots les façanes exteriors de les plantes 
primera i segona tenen risc de formació condensacions intersticials. Aquesta problema pot afectar no només a 
l’estètica sinó que des del punt de l’eficiència energètica de l’edifici també té greus conseqüències ja que amb la 
humitat molts dels materials de construcció, inclosos els aïllaments, perden resistència tèrmica alhora que 
comprometen la seva durabilitat. 

 

7.2 CALENER VYP 
L’eina informàtica CALENER VYP és el programa oficial de càlcul per a la 
Certificació energètica d’edificis considerat també pel CTE com a 
Document Reconegut i que ‘serveix per a l’obtenció de la qualificació 
energètica d’un edifici tant per a edificis d’habitatges com per a petits i mitjans 
terciaris. 

Per a grans terciaris existeix el CALENER GP, similar al VYP però d’una 
major complexitat per la necessitat de definir, per exemple, la instal·lació 
d’iluminació. El CALENER GT no es pot utilitzar per a la qualificació d’edificis 
d’habitatges, per aquests cal utilitzar el VYP o qualsevol altre programa 
alternatiu que sigui reconegut. 

 

Els dos programes, VYP i GT, han estat desenvolupats pel Ministeri d'Habitatge i per l'IDAE17. En el 
CALENER VYP es poden definir la geometria de l’edifici i els components (tancaments i obertures) o es 
poden importar d’un arxiu LIDER, si prèviament aquest s’ha generat per a comprovar el compliment del 
DB HE-1 de Limitació de demanda energètica. 

 

Dins d’aquesta tipologia de grans terciaris trobaríem: 

1. Oficines: Projecte l'ús principal dels és el d'oficines 

2. Destinat a l'ensenyament: escoles, instituts d'ensenyament secundari, Universitats, acadèmies i 
tot projecte destinat principalment a una finalitat docent. 

3. Hospitals, clíniques i ambulatoris: Projecte destinat principalment a l'ús sanitari 

4. Hotels i Restaurants: Hotels, motels, albergs, pensions, restaurants, bars, etc. 

5. Comerç: Projecte destinat a l'ús comercial al major i al menor, com ara grans centres comercials, 
supermercats, petits comerços, etc. 

6. Altres: Projecte no classificable com cap dels tipus anteriors. 

 

Així doncs, per a l’edifici d’habitatges de Taradell s’ha utilitzat el programa CALENER VYP en comptes del 
GT. 

 

El CALENER VYP es basa en el LIDER més un motor de càlcul anomenat: ESTO2 - Edificis, (Entorn de 
Simulació Tèrmica Orientat a Objectes) el qual realitza els càlculs de simulació dels processos tèrmics 
dels sistemes de calefacció, refrigeració i ventilació, així com d’aigua calenta sanitària. 

 

Els menús d’eines del CALENER són semblants al LIDER amb la diferència que ara tenim una nova 
finestra emergent per a definir els sistemes i un altre per al càlcul de la qualificació. També hi ha un botó 
per a passar d’un programa a un altre. 

 

 
Imatge 7.9. CALENER, finestra principal. 

 

                                                 
17 IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
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A continuació es farà una breu descripció de quins són els passos a seguir per a l’obtenció de la qualificació 
energètica18. 

Per als apartats Descripció, BD, Opcions i 3D s’ha aprofitat la informació continguda en l’arxiu LIDER creat amb 
anterioritat per a estalviar feina i temps, aquest conté la definició geomètrica i constructiva de l’edifici. 

 

En Sistema s’introdueix les instal·lacions existents d’ACS i calefacció, recordant que l’edifici no disposa de cap 
sistema de refrigeració. El programa disposa d’una Base de Dades amb els elements d’instal·lacions més habituals 
que es poden importar al nostre projecte incloent els factors de correcció corresponents, posteriorment es poden 
adaptar segons les particularitats del nostre edifici. 

 

S’han tingut que crear els següents elements, i per aquest ordre: 

 Demandes d’ACS individuals per a cada habitatge, indicant l’àrea habitable que cobreix. El programa 
proporciona automàticament, en funció de la zona climàtica i demés opcions definides, els següents 
paràmetres: 

 Consum total diari (l/m2·dia) 

 Temperatura d’utilització (ºC) 

 Temperatura de l’agua de xarxa (ºC) 

 Unitats terminals: no s’han definit cap. Els habitatges no tenen, per exemple, radiadors. 

 Equips: l’edifici no disposa d’instal·lacions centralitzades, a l’igual que amb les demandes d’ACS s’ha creat 
equips individuals per a cada habitatge. 

 Acumuladors Aigua Calenta, de 100 litres 

 Calderes d’ACS Elèctriques, de 1,2 kW per als acumuladors d’ACS amb suport elèctric 

 Calefaccions elèctriques unizona, de potència 2,5kW i 3,5 kW per als habitatges d’una i dues 
habitacions respectivament. 

 

 
Quadre 7.10. CALENER, exemple definició radiador elèctric hab. 2-6a. 

 

 Sistemes: amb les demandes d’ACS i els equips es generen els diferents sistemes de l’edifici. 

 ACS Solar, a cada habitatge se li assigna el corresponent dipòsit acumulador (amb la caldera de 
resistència elèctrica de suport) i la demanda d’ACS. S’ha considerat una aportació de la instal·lació 
solar tèrmica del 50%19. 

                                                 
18 Per a més informació consultar el manual d’usuari disponible en la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
19 Veure càlculs en annexos. 

 
Quadre 7.11. CALENER, exemple definició acumulador ACS amb suport solar hab. PB-1a. 

 

 Calefacció elèctrica, igualment per a cada Zona i que correspon a un habitatge diferent se 
li ha assignat l’equip de calefacció unizona. 

 
Quadre 7.12. CALENER, Etiqueta de qualificació energètica. Edifici actual. 

 

 
Quadre 7.13. CALENER, consums d’energia final i primària. Edifici actual. 

 

Resultats obtinguts: 

L’edifici actual objecte ha obtingut una qualificació E, amb un total de 66,6 Kg CO2/m2 que corresponen 
a la suma de les emissions de calefacció refrigeració i ACS20. 

El consum d’energia final i primària és de 107,8 kWh/m2 i 266,8 kWh/m2, respectivament. 

 

                                                 
20 Veure informe de Resultats en Annexos. 
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Quadre 7.14. CALENER, Taula de demandes, consums i emissions. Edifici actual. 

 

S’observa, com era d’esperar, que els 266,8 kWh/m2 de consum d’energia primària queden molt lluny, més que 
duplicant, el màxim permès per a un edifici Passivhaus (120 kWh/m2), i això sense comptabilitzar la resta equips 
consumidors energia com poden ser els electrodomèstics i la il·luminació que el CALENER VYP no els té en compte. 

 

Un fet remarcable és que el CALENER es va crear per a la certificació d’edificis nous que haurien de complir amb el 
CTE i no per a edificis existents, creats amb anterioritat a la seva entrada en vigor. Així doncs, no és possible obtenir 
una lletra inferior a la E, com pot ser una F o una G, perquè aquestes no estaven contemplades inicialment. 

Amb l’aparició de programes específics per a edificis existents, CE3X i CE3, s’han afegit aquestes dues lletres 
inferiors, d’aquesta manera es pot qualificar aquells edificis antics que tenen pitjors envolupants (escàs aïllament, 
fusteries poc estanques, etc) o sistemes menys eficients. 

 

7.3 CE3X 
Aquest programa ha sigut creat per la UTE formada per MIYABI (societat pública del Govern de Navarra 
per a l’eficiència energètica en la edificació) i CENER (Centro Nacional de Energías Renovables).És una 
de les dues eines homologades per a la certificació energètica d’edificis existents d'ús residencial, petit 
terciari i edificis de gran terciari, a partir d’indicadors d’emissions de CO2 procedents dels consums de 
calefacció, refrigeració, escalfament d'ACS, ventilació i il·luminació. Com a resultat l’edifici queda qualificat 
amb una lletra que va de la G (per als menys eficients) a la A (més eficients). 

L’eina també proposa, i permet, la definició de mesures de millora de l'eficiència energètica, així com 
l’anàlisi econòmica d'aquestes mesures a partir dels costos d'inversió, els estalvis d'energia aconseguits i 
les factures reals d'energia de l'edifici. 

Finalment, el programa genera automàticament un certificat que recull l'etiqueta energètica de l’edifici, 
juntament amb les qualificacions que corresponen a les millores definides. 

Una característica remarcable del programa és que la certificació es fonamenta en la comparació de 
l'edifici objecte i una base de dades amb els resultats obtinguts a partir d’un gran nombre de simulacions 
amb CALENER i per a cadascuna de les ciutats representatives de les diferents zones climàtiques. 
D’aquesta manera el CE3X no necessita fer grans càlculs per a l’obtenció de les demandes energètiques 
de l'edifici o la qualificació energètica final, els resultats s’obtenen gairebé a l’instant.  

En la actualitat en programa està disponible en castellà o en anglès. 

 

El procediment per a la certificació d’un edifici segueix el següent esquema: 

 
Gràfic 7.15. CE3X, estructura de procediment del programa. 
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Es a dir, a partir de la recollida d’informació de l’edifici objecte el tècnic qualificador ha d’introduir les dades 
administratives i generals de l’edifici, a continuació ha de definir les característiques de l’envolupant tèrmica i 
finalment, i en funció del tipus d’edifici, les seves instal·lacions. Un cop finalitzat aquest procediment es pot obtenir la 
classe energètica i passar posteriorment a l’estudi de les propostes de millora, incloent l’estudi econòmic 
corresponent. 

 

 
 

 
Imatge 7.16. CE3X, finestres de definició d’envolupant tèrmica i instal·lacions. 

 

Resultats obtinguts: 

Fins que no es publiqui la versió definitiva l’informe final que es genera en format PDF inclou una marca d’aigua 
indicant que es tracta d’un “Informe provisional subjecte a revisió oficial”. 

Aquest document consta dels següents apartats: Dades generals, Etiqueta de qualificació, Caracterització de 
l’envolupant (tancaments, obertures i enlluernaries, i ponts tèrmics), i finalment la descripció de les instal·lacions 
(ACS, calefacció i aportacions energètiques d’energies renovables). 

 

Després d’introduir totes les dades de l’edifici de Taradell, s’ha obtingut, com era força previsible, una 
qualificació molt baixa, una lletra G amb un total de 82,23 kgCO2/m2 i un consum d’energia final esperat 
de 120,7 kWh/m2 (aquest últim indicador no apareix en l’informe però es pot obtenir si es prosa com a 
edifici millorat el propi edifici) 21. 

 

 
Quadre 7.17. CE3X, Etiqueta de qualificació energètica. Edifici actual. 

 

La demanda de calefacció és de 105,76 kWh/m2 i classe E, i la de refrigeració de 10,28 kWh/m2 (classe 
no qualificable, es a dir, que no arriba al mínim per a considerar necessari instal·lar un sistema de 
refrigeració). 

 

 

                                                 
21 Informe disponible en l’Annexa. 
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7.4 CE3 
Aquest procediment ha sigut desenvolupat per l'empresa Applus Norcontrol, SLU en el marc del concurs públic 
convocat pel IDAE per a la certificació energètica d'edificis existents d'habitatge, petit i mitjà terciari així com gran 
terciari, d'acord amb les disposicions del Reial Decret de certificació energètica d'edificis existents. Ha comptat amb 
la participació del següent equip de treball: 

 Unitat d'eficiència energètica APPLUS NORCONTROL SLU (APPLUS) 

 Grup de Termotècnia de AICIA - Universitat de Sevilla (AICIA) 

 Institut Ildefons Cerdá, fundació privada (I. CERDÁ) 

 Unitat de qualitat en la construcció de l'Institut Eduardo Torroja (IETcc) 

 Unitat d'edificació i ordenació del territori, Fundación Labein (LABEIN) 

 Grup d'Enginyeria Tèrmica de la Universitat de Cadis (UCA) 

 REPSOL - Direcció de Tecnologia 
Els arxius d’instal·lació del programa així com el manual d’usuari es poden descarregar gratuïtament de la pàgina del 
Ministeri de Indústria, Energia i Turisme, en la secció dedicada a l'eficiència energètica en l'edificació. El manual 
d’usuari a més d’exposar el procediment per a la certificació també compte un apartat amb indicacions sobre com 
s’hauria de fer la presa de dades, inclou unes fitxes tipus de recollida de dades a omplir durant la visita a l'immoble. 

 

El programa s'estructura en tres mòduls principals: 

 
Gràfic 7.18. CE3, mòduls del programa. 

 

 Mòdul 1 d'entrada de dades: Pantalles de definició de secció constructiva, definició de característiques 
geomètriques i descripció de sistemes de condicionament. 

 Mòdul 2 de resultats i qualificació: Pantalla amb informació de l'indicador de eficiència energètica global de 
l'edifici i qualificació final, així com pantalles amb desglossament de l'indicador final en indicadors d'eficiència 
energètica i qualificacions parcials per a calefacció, refrigeració i producció d'ACS. 

 Mòdul 3 de mesures de millora: Pantalles de selecció de mesures de millora prequantificades i definició de 
nivell d'intensitat en l'aplicació d'aquestes. Pantalla amb informació, associada a cada combinació de les 
mesures elegides sobre la millora de qualificació que s'obtindria en cas d'executar-les. 

 

L’entrada de dades es pot fer per mitjà de dos opcions: 

1. Utilització de dades d'entrada per defecte que el programa proporciona per aquells casos en 
què no es disposa d'informació sobre l'edifici a certificar, tant per les característiques 
geomètriques de l'edifici (tipologia edificatòria), les dades constructives, així com les eficiències 
dels sistemes de climatització i generació d'ACS. 

2. Introducció de dades per l'usuari (Opcions d'informació general i detallada), per aquells casos 
en què el tècnic qualificador disposa d'informació específica sobre l'edifici, com pot ser les capes 
o transmitàncies dels tancaments o finestres, rendiments . 

 

També es demana quin  tipus d’edifici és, si residencial (unifamiliar o bloc), petit o mitjà terciari, o gran 
terciari; l’any de construcció; i triar una de les quatre opcions possibles per a la definició geomètrica: 

 Per tipologia (només vàlida per a edificis residencials): amb 8 tipologies predefinides. 

 Per superfícies i orientacions: requereix la definició dels diferents espais interns de l’edifici. 

 Amb l’ajuda de plànols: definició geomètrica amb l’ajuda d’importació de plànols en format DXF. 

 Importació LIDER/CALENER: si es disposa de l’arxiu CTE corresponent el programa permet 
importar la seva definició geomètrica i constructiva. 

 

A continuació, a excepció de la importació d’un arxiu LIDER, s’ha de fer la definició constructiva de totes 
les façanes, cobertes, particions interiors, mitgeres, terres, tancaments en contacte amb el terreny, 
obertures i ponts tèrmics. 

Finalment el programa demana la definició dels sistemes que en el cas dels edificis residencials 
correspon a la calefacció, refrigeració i el sistema principal d’ACS.  

 

A partir de les dades introduïdes es pot fer els següents anàlisis: 

 Situació energètica inicial de l'edifici i identificació del potencial de millora que aquest presenta. 

 Desglossament de resultats per usos, identificant (i valorant) les demandes i els rendiments. 

 Selecció de mesures d'estalvi energètic i del nivell de millora de cadascuna d'elles. 

 Avaluació de mesures de millora, es proporciona els nous indicadors d'eficiència i la nova classe 

 Situacions millorades definitives, que el tècnic qualificador triarà a partir d’una o més 
combinacions de les propostes de millora. 

 

La certificació de l’edifici de Taradell s’ha realitzat definint-lo com a bloc d’habitatges, construït entre 1979 
i 2006, i la definició geomètrica amb la opció  ”Per superfícies i orientacions” ja que es disposa de 
suficient informació al respecte. 

 
Imatge 7.19. CE3, finestra de Dades Generals. 
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Per a la definició constructiva s’ha utilitzat majoritàriament la opció  “Per usuari (informació general)” excepte en 
alguns casos en que s’ha optat “Per tipologia/antiguitat” per aquells elements dels que no es disposava de suficient 
informació o simplement per provar aquesta opció. 

 

 
Imatge 7.20. CE3, finestra de Definició Constructiva. 

 

Cal indicar que s’hagués pogut definir la geometria amb la importació de plànols DXF o de l’arxiu CTE del CALENER 
però s’han descartat aquestes opcions amb la finalitat de conèixer millor el funcionament del CE3. En la majoria dels 
casos, alhora de fer una certificació, és probable que el tècnic qualificador no disposi d’aquesta valuosa informació. 

 

 
Imatge 7.21. CE3, finestra de Definició Geomètrica. 

 

Per a edificis residencials la definició dels sistemes de calefacció, refrigeració i d’ACS es fa en una única finestra on 
cal indicar el tipus d’equip, el combustible i la potència nominal entre d’altres valors. 

Per a l’edifici objecte d’aquest treball s’ha introduït els següents valors: 

 Calefacció: radiadors elèctrics amb una suma total de  56,5 kW per a tots els habitatges. 

 Refrigeració: inexistent en l’edifici. 

 Aigua Calenta Sanitària: 21 acumuladors elèctrics de 2,1kW amb un total de 25,2kW i una 
aportació del 50% de la instal·lació solar tèrmica.22 

L'edifici no disposa de cap sistema secundari de calefacció o refrigeració. 

 
Imatge 7.22. CE3, finestra de Sistemes de condicionament. 

 

Finalitzada la introducció de totes aquestes dades el programa permet el càlcul de la qualificació 
energètica de l’edifici. L’informe final es presenta en format .HTML. 

 

Resultats obtinguts: 

El CE3, a diferència dels altres programes, no mostra una etiqueta de qualificació amb l’escala de colors 
si no que únicament indica quina lletra obté l’edifici, en aquest cas també ha obtingut una G, segons els 
indicadors d’eficiència energètica. 

Un altre fet incomprensible és que no proporciona les emissions de CO2 totals de l’edifici, cal fer la suma 
de forma manual de calefacció, refrigeració i ACS. 

L’apartat de definició d’instal·lacions, en el cas d’un edifici residencial, resulta força senzilla i presenta 
algunes deficiències. En cap lloc el CE3 pregunta sobre el tipus d’acumuladors d’ACS, el seu aïllament o 
volum, o si hi ha alguna instal·lació generadora d’energia amb fonts renovables (fotovoltaica, eòlica, etc). 

 

                                                 
22 Veure justificació de càlculs en Annexos. 
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Quadre 7.23. CE3, Etiqueta de qualificació energètica. Edifici actual. 

 

És pot concloure que l’informe proporcionat pel CE3 conté algunes deficiències, si ho comparem amb altres 
programes de certificació. 

 

Igualment s’ha obtingut una lletra G amb un total de 130,24 kgCO2/m2. El consum d’energia final és de 200,69 
kWh/m2, i 523,8 kWh/m2 d’energia primària. 

La demanda de calefacció és de 159,81 kWh/m2, de refrigeració 0,0 kWh/m2, i d’ACS de 13,73 kWh/m2. 

 

7.5 Conclusions. Comparativa dels resultats obtinguts 
Com s’ha comentat anteriorment l’escala de qualificació energètica del programa CALENER (de la lletra A 
a la E) no és pot comparar directament amb la que s’obté amb els programes específics per a edificis 
existents ja que aquests últims disposen de dues lletres addicionals, la F i la G. Malgrat això el que sí que 
es poden contrastar són altres valors, com poden ser les emissions de CO2 en Kg per m2 o el consum 
d’energia primària i final en kWh anuals o per metre quadrat (desglossats alhora per usos energètics). 

 

 
Quadre 7.24. Comparativa qualificacions energètiques, CALENER, CE3S i CE3. 

 

Com es pot observar en el quadre anterior els resultats obtinguts són molt diferents, en ocasions estem 
parlant inclús de diferències superiors al doble. 

Amb el CALENER VYP s’han obtingut els resultats més favorables, una lletra E, però en realitat 
equivaldria a una F (les emissions de CO2 es troben entre els 62,0 i 74,4 kg/m2). 

Si ens fixem amb els programes específics per a certificar edificis existents, CE3X i CE3, veiem que el 
CE3X s’apropa més al CALENER, malgrat que els valors són clarament superiors als d’aquest. 

El CE3, en canvi, tots els indicadors són excessivament elevats, fins i tot es podria dir que no són 
creïbles. Si en comptes d’haver utilitzat l’opció “Per superfícies i orientacions”, per a introduït la geometria 
i els elements constructius de l’edifici, s’hagués fet amb la importació directa de l’arxiu CALENER els 
resultats potser haurien sigut més semblants. 

 

CALENER YVP CE3X CE3

Q
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ

  Calefacció 59,6 72,249 125,55

  Refrigeració - 3,924 -

  ACS 7,0 6,057 4,69

TOTALS 66,6 82,23 130,24

  Calefacció 93,4 105,758 159,81

  Refrigeració - 10,278 -

  ACS ? - 13,73

TOTALS 93,4 + ? 116,036 173,54

  Calefacció 96,9 - 193,46

  Refrigeració - - -

  ACS 10,9 - 7,23

TOTALS 107,8 120,7 200,69

  Calefacció 238,6 - 504,93

  Refrigeració - - -

  ACS 28,3 - 18,87

TOTALS 266,9 - 523,8
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És important recordar que les qualificacions obtingudes fan referència a l’edifici complert, però segons la normativa 
aquestes servirien igualment per a certificar els diferents habitatges de forma individual. 

Un altre opció seria provar de fer les simulacions de manera individual, d’habitatge en habitatge, i veure si s’obtenen 
millors o pitjors resultats. Aquestes qualificacions serien també vàlides. 

 

Observacions sobre el CE3X i CE3 

 
 Manuals d’ajuda: Estem parlant d’uns programes molt recents i dels quals es té poca experiència. Es per això 

que es troba a faltar uns bons manuals d’ajuda. En moltes ocasions els que venen amb els programes no 
serveixen per aclarir els dubtes que van sorgint, habitualment aquests es limiten a indicar el mateix que ja 
apareix en les diferents finestres però sense anar més enllà. 

S’ha de reconèixer que les finestres emergents que apareixen en el CE3X és un punt a favor en front del CE3, 
aquestes tenen una clara voluntat didàctica alhora que faciliten la feina del tècnic certificador. 

 Idioma: Cap dels dos estan disponibles en català o en les altres llengües oficials de l’estat. Si extrapolem 
l’experiència que tenim fins ara amb altres programes reconeguts oficialment (LIDER, CALENER, Ce2, CES, 
...) és d’esperar que aquesta situació es continuï mantenint. Tanmateix el CE3X si es pot utilitzar en anglès. 

 Definició geomètrica: el CE3 permet escollir entre 4 opcions diferents i té en consideració la forma o tipologia 
de l’edifici (compacitat, etc), a diferència del CE3X, però si posteriorment es canvia d’opinió tota la feina feta 
fins llavors es perd. 

 Ombres: la definició d’ombres amb el CE3 és tant complicada que la fa inoperant. El CE3X és més entenedor 
però la definició de tots els patrons d’ombres suposa igualment molta feina. 

 Deficiències: durant la realització de les certificacions s’han anat descobrint moltes deficiències, en algunes 
ocasions incomprensibles. Tots dos són molt deficitaris en la definició de renovacions d’aire o ventilacions de 
l’edifici. 

• CE3X: Impossibilitat de definir un edifici sense cap pont tèrmic (cal indicar com a mínim un), la 
definició d’aquests és tant completa que la fa molt complicada. 

• CE3: La definició dels ponts tèrmics és molt deficitària o inexistent. Un cop definit un element 
constructiu ja no es pot modificar ni conèixer en detall la seva composició. 

 Instal·lacions: El CE3 no permet definir aportacions d’energies renovables (fotovoltaica, minieòlica, 
cogeneració,...), a diferència del CE3X, o sistemes innovadors (terra radiant,...), No permet definir més de dos 
sistemes per a cada ús energètics o indicar el tipus d’acumuladors d’ACS. 

 Gestió d’arxius: El CE3X segueix el funcionament conegut del sistema Windows, en canvi, el CE3 té una 
gestió d’arxius molt enrevessada i dona problemes d’estabilitat. 

 Decret d’Ecoeficiència: tots dos ignoren aquesta normativa d’àmbit català que en alguns aspectes pot ser 
més restrictiva que el CTE. 

 

8 PROPOSTES DE MILLORA DE L’ENVOLUPANT 

Objectiu 

Proposar una rehabilitació energètica de l’envolupant per a reduir la demanda energètica de l’edifici. S’ 
amb la incorporació de nous aïllaments per tal de disminuir les transmitàncies tèrmiques d’aquests. 

 

Normativa aplicable 

 C.T.E. Codi tècnic de l'edificació, DB-HE1 "Limitació de la demanda energètica", abril 2009. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

 Catàleg d'elements constructius del CTE, maig 2008. 

 UNE EN ISO 6946: 1997 "Elements i components d'edificació, resistència i transmitància tèrmica. 
Mètode de càlcul". 

 

Descripció 

A partir de tota la informació recopilada en la fase inicial de diagnosi i dels resultats de les simulacions 
informàtiques de l’edifici actual, es considera convenient prendre mesures encaminades a la millora 
energètica dels tancaments, especialment pel que fa als murs exteriors, degut al risc de patir 
condensacions intersticials, i el sostre del garatge, pel seu escàs aïllament tèrmic. Dins d’aquests apartat 
també s’analitzarà la conveniència de la substitució de les fusteries actuals. 

L’objectiu final d’aquestes propostes es aconseguir que l’edifici obtingui una qualificació energètica 
superior a l’actual, que es traduirà igualment en un major confort per als seus ocupants així com en una 
disminució en la despesa energètica.  

 

Es pretén fer una comparativa equitativa entre les diferents solucions proposades es per això que es 
faran les simulacions informàtiques de cadascuna d’elles amb un únic programa informàtic, concretament 
el CE3X ja que es tracta d’una eina homologada específicament per a la certificació energètica d’edificis 
existents així com per la facilitat que té per a introduir-hi millores i la immediatesa en que s’obtenen els 
resultats. 

 

8.1 Tipus d’aïllaments 
Dels diferents aïllaments que es poden trobar en el mercat podem distingir un grup d'aïllants més 
ecològics i, per un altra banda, un conjunt de productes que, malgrat tenir iguals o inclús millors propietats 
aïllants que els primers, resulten qüestionables per al mediambient i la salut de les persones. Per a fer la 
tria entre uns i altres cal esbrinar, doncs, si els avantatges d’uns compensen els dels altres. 

En general, els més sostenibles són els que utilitzen matèries primeres d’origen natural (suro, cel·lulosa, 
fusta, cànem i d’altres fibres vegetals) per tenir una menor petjada ambiental i ser fàcilment reintegrables 
en la naturalesa. 

 

Aïllaments sans i recomanables ambientalment: 

 Suro natural: s'obté de l'escorça de les alzines sureres. Es comercialitza en forma d'encenalls 
per a insuflar cavitats, en forma de panells de suro aglomerat o fins i tot per a ser projectat en 
cobertes o revestiment de superfícies. És un material renovable, reciclable i saludable. En el 
nostre país es un producte d'origen i producció local i per tant de baixa energia incorporada. 

 Cel·lulosa: paper reciclat d'alta qualitat, normalment de papers de diaris, barrejat amb sals de 
bòrax per a protecció d'incendis, floridura i paràsits. No conté cap producte nociu per al medi 
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ambient. És un material lleugera i de baixa energia incorporada. S'utilitza solta i es comercialitza en sacs per 
a projectar o insuflar en càmeres d’aire. 

 Cànem: és una fibra de ràpid creixement i fàcil cultiu amb què s'elaboren mantes aïllants naturals i 
transpirables. 

 Llana: material natural obtingut de les ovelles, en humitejar-se millora la seva capacitat d’aïllament. És una 
bona opció si es pot trobar un proveïdor i fabricant local. Es comercialitza en forma de panells o solta. 

 Lli: planta de cultiu fàcil i de baix impacte, que permet obtenir fibres per a l'elaboració de tèxtils però també 
per a fabricar mantes de lli aïllants. 

 Fusta: s’elaboren panells de fibres de fusta que solen aprofitar residus del processament de la fusta o petites 
branques, de manera que poden ser compatibles amb un aprofitament respectuós del bosc. S’utilitza el guix 
o el ciment blanc com aglomerants de les fibres gruixudes de fusta resinosa. 

 Fibra de coco:. és una fibra residual amb què es realitzen mantes aïllants, és adequada per als llocs on 
sigui un producte local. 

 Fibra de cotó: també es realitzen mantes aïllants malgrat que moltes vegades les condicions de cultiu no 
són tan respectuoses com en el cas d'altres fibres vegetals. 

 Poliuretà ecològic: és un tipus d’aïllament més sostenible que el poliuretà convencional ja que utilitza una 
tecnologia a base de soja per substituir el petroli en els seus productes, amb un 96% de contingut biològic. 
És impermeable al aigua i permeable al vapor, de cel·la tancada i densitat 35 kg/m3. Està pensat per a ser 
projectat i per tant no seria adient per a insuflar càmeres d’aire. 

 

Altres productes també interessants però que no tenen un origen vegetal són: 

 Arlita (argila expandida): perlita i vermiculita (feldspats i roques expandides). Aïllaments minerals que 
requereixen més energia que els anteriors per a la seva fabricació, malgrat això són totalment naturals, inerts 
i sense components tòxics afegits. S’utilitzen per a elaborar formigons o morters lleugers. La perlita s'utilitza 
per omplir cambres d'aire. 

 Vidre cel·lular: material lleuger i rígid obtingut de la fusió de pols de vidre, generalment d'origen reciclat, i 
que presenta cel·les incomunicades entre si. Es comercialitza en forma de panells, habitualment de color 
negre, com aïllament tèrmic i per a realitzar fals sostres. 

 

Aïllaments qüestionables ambientalment: 

 Llana de roca: aïllant mineral obtingut després de la fusió de roca a altes temperatures i la incorporació 
d'additius i aglomerants, per a la seva transformació en productes fibrosos com mantes. Es molt emprat en la 
construcció en forma de mantes, plafons o solta. 

 Llana de vidre: són panells rígids realitzats amb residus de vidre. En la seva fabricació i instal·lació les 
petites fibres que desprèn són respirables i s'associen amb problemes de conjuntivitis, irritacions cutànies i 
problemes pulmonars per als treballadors, fins i tot podrien ser cancerígenes. Requereix mesures de 
seguretat per a la seva fabricació, instal·lació i desmantellament. 

 Poliestirè extruït: és un material sintètic normalment de color blanc i baixa densitat, obtingut a partir del 
refinament del petroli i que requereix una gran energia per fabricar-lo. S’utilitza molt com aïllament en la 
construcció en forma de plafons o solta. Hi ha dos varietats, expandit o extruït, aquest últim de majors 
densitat i resistència a compressió. 

 Poliuretà: material d'origen 100% petroquímic, amb alta càrrega química i energètica en la seva fabricació. 
Té una conductivitat tèrmica força baixa. Existeix en planxes o en forma d'escuma de poliuretà per a 
projectar. 

Malgrat ser menys sostenibles, aquests productes són habitualment més econòmics que els primers i actualment 
tenen una major distribució. 

8.2 Mur façana 
 

Com a propostes de millora tèrmica de la façana principal de l’edifici s’analitzarà el sistema d’aïllament per 
l’exterior SATE i la injecció d’aïllament en les càmeres d’aire.  

En la realització d’aquesta comparativa no s’han tingut en compte altres 
solucions constructives, igualment vàlides però potser més costoses, 
com poden ser la façana ventilada, la façana enjardinada o l’ús de 
materials composite. Totes aquestes també permeten aplicar l’aïllament 
per l’exterior no afectant la ja reduïda superfície útils dels habitatges. 

L’objectiu ha sigut fer una tria entre aquelles que siguin més 
econòmiques, que utilitzin productes lo més ecològics possibles i que es 
tinguin una experiència ja demostrada en la seva utilització. 

 

8.2.1 Sistema SATE 

 

El Sistema d'Aïllament Tèrmic per l’Exterior SATE (ETICS en anglès) és un sistema que va néixer com un 
recurs de rehabilitació de façanes per a protegir-se del fred i estalviar energia en climatització, avui en dia 
s'aplica també en obra nova. Té el seu origen en centre Europa al voltant de 1950 i actualment s'empra a 
tot el món, també en zones càlides com Dubai com a protecció davant la calor. 

Consisteix en un material aïllant adherit al mur habitualment per fixació mixta mitjançant adhesiu i fixació 
mecànica. L'aïllant es protegeix amb un revestiment que s'aplica directament sobre les plaques aïllants i 
que està constituït per dues capes de morter entre les quals es col·loca una malla de reforç. El sistema 
ETICS ha de tenir el Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE). 

 

   
Imatge 8.1. Sistema d’aïllement SATE, Sistema d’aïllament per l’exterior. 
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Els avantatges i inconvenients del sistema SATE, malgrat que han de ser avaluats en el context de cada edifici a 
rehabilitar. es poden resumir en: 

 

SATE, aïllament per l'exterior 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

L'espai interior de l'edifici es respectat, no disminueix les 
superfícies útils 

Necessitat de mitjans auxiliars per accedir a la façana 
per l'exterior (bastida tubular, plataforma elevadora, 
...) 

El treball es pot fer des de l'exterior, sense molestar els 
ocupants de l'edifici 

Dificultats administratives per l'afectació d'alineacions 
de façana 

Cost menor que els sistemes de façana ventilada. Té 
baixos costos de manteniment 

Cost afegit per la instal·lació de bastides (permisos 
administratius, pla de seguretat i salut, …) 

Protegeix el tancament original de l'edifici. Corregeix 
esquerdes i fissures del suport evitant possibles filtracions 

Treballadors exposats als riscos de treballs en altura 
(caiguda al buit, ensopegades, …) 

Elimina o redueix l'efecte dels ponts tèrmics, minimitza el 
risc de condensacions 

En edificis protegits amb valor històric-artístic serà 
impossible o molt difícil fer la intervenció per l'exterior 

Redueix la sol·licitació tèrmica de l'estructura (dilatacions) 
Necessitat d'un elevat control d'execució per part de 
la Direcció Facultativa per a evitar greus patologies 
(despreniment total o parcial del sistema) 

Optimitza l'ús de la inèrcia tèrmica de l'envolupant 
Cal prestar especial atenció en la solució i execució 
de punts febles (trobades amb finestres i portes, 
balcons, sortints,elements decoratius, …) 

Contribueix a l'aïllament acústic del tancament Treballs exteriors subjectes a la climatologia (retard 
en la finalització prevista, majors costos, …) 

Sistema lleuger amb mínima càrrega afegida a l'estructura 
i la fonamentació 

Necessitat de ma d'obra qualificada i amb experiència 
prèvia 

Quadre 8.2. Sistema d’aïllement SATE, avantatges i inconvenients. 
 

 

8.2.2 Injecció càmera d’aire 

 

Si l’envolupant de l’edifici a rehabilitar té càmera d'aire, hi ha la possibilitat d'emplenar-les amb aïllant tèrmic. Aquest 
tipus de solució constructiva requereix una atenció especial, tant per la valoració de la seva idoneïtat com per 
l'execució, és important evitar que quedin cavitats sense omplir en la càmera. Requereix de mà d’obra 
especialitzada. 

Les injeccions es realitzen a través de perforacions espaiades com a màxim 50 cm. entre si, sense que se situïn 
sobre la mateixa línia. La injecció ha de començar pels forats situats a la part inferior omplint la cambra de baix a dalt 
lentament. 

    
Imatge 8.3. Sistema d’aïllement ‘injecció de càmera d’aire. 
Font: Knauf insulation 

 

INJECCIÓ DE CÀMERA D'AIRE 
AVANTATGES INCONVENIENTS 

Conservació de la superfície útil dels 
habitatges 

No soluciona els ponts tèrmics existents en l'edifici 
a rehabilitar 

Facilitat d'execució sense necessitat de 
bastides exteriors si es realitza per l'interior. 
Per a edificis de poca altura es pot fer amb 
escales de mà 

Baixa probabilitat de trobar cambres d'aire a la 
construcció de postguerra fins als anys 70 o 80 

Conservació de l'aspecte exterior de la 
façana. 

Impossibilitat de controlar eficaçment l'expansió de 
l'escuma a causa de la freqüència amb que les 
càmeres tenen interrupcions 

Poca generació de pols i molèsties als 
ocupants de l'edifici si es realitza la injecció 
per l'exterior 

No és utilitzable quan la càmera tingui com a fi la 
ventilació del mur 

Solució d'aïllament de tancaments existents 
de baix cost 

Requereix de personal qualificat i amb experiència 
prèvia per aconseguir resultats adequats 

Treballs mínims de reposició a l'estat 
original 

Baix grau de control sobre l'eficàcia del resultat 
final (calen mitjans auxiliars: càmera termogràfica) 

Quadre 8.4. Injecció d’aïllament en càmera d’aire, avantatges i inconvenients. 
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8.2.3 Taula comparativa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre 8.5. Taula comparativa d’aïllaments i 
sistemes de rehabilitació energètica de façanes 

ACLARIMENTS: 
 
1  Origen dels preus: 

-  www.itec.cat 
-  www.generadordepreus.info 
-  elaboració pròpia a partir de catàlegs comercials 

 
2  Costos energètics i emissions de CO2 procedents 

del Banc BEDEC ITeC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya). 

 
3  Les transmitàncies tèrmiques del parament resultant 

no inclou les modificacions en els ponts tèrmics. 
 
- Simbologia per a la valoració: 
 
  Favorable 
 
  Moderadament favorable 
 
  Desfavorable 
 
- En la valoració de l’afecció als veïns s’ha tingut en 

compte la durada de les obres, malgrat que en tots 
els treballs es realitzen des de l’exterior sense 
necessitat d’entrar a l’interior dels habitatges. 

 
- La justificació dels pressupostos, les transmitàncies 

resultants i les fitxes tècniques dels diferents aïllants 
es poden consultar en els annexos. 

 
- En la injecció d’aïllament s’ha pres un gruix mitjà de 4 

cm. per a tenir en compte les irregularitats que 
puguin haver en la càmera d’aire. 

 

Casa comercial
Denominació comercial
Preu, €/m2 1

e, Espesor [cm]
Presentació
Mides [m]
λ, conductivitat [W/m·K]
Rt, Resistència tèrmica, e/λ [m2·K/W]
U, Transmitància, 1/Rt [W/m2·K] 0,60 0,60 0,57 0,47 0,58 0,70 0,95 0,93
Calor específic [kJ/kg·K]
Capacitat calorífica [kJ/m3·K]
Resistència al foc (Euroclase) E
Resistència compressió [kPa] ≥ 30 kPa ≥ 90 kPa 300 kPa ≥ 200 kPa 98 kPa 130,00 - -
Densitat [kg/m3]
Pes [kg/m2]
Sistema col·locació
Cost energètic [kWh/m3] 2

Emissions CO2 [kg/m3] 2

ECO-Sostenibilitat
Edifici actual:  U= 0,56 W/m2·K
  Ulim.= 0,66 W/m2·K (HE-1)
  Pes= 156,65 kg/m2
  Consum energ. Estimat=
                 120,7 kWh/m2·any
  Qualificació (CE3X)

Preu, €/m2
Gruix afegit al mur original [cm]
U*, Transmitància [W/m2·K] 3

Superficie d'actuació [m2]
Pes afegit al mur original [kg/m2] 23,8 20,8 21,7 22,3 26,2 1,4 1,2 2,0
Medis auxiliars (altura <10m.)
       superficie (+ PB nord) [m2]
Relació preu/∆U   [€/(W/m2·K)] 3 409,1 320,9 352,8 284,5 326,1 138,0 118,7 119,4
Pressupost per contracte [€]
Millora ponts tèrmics
Millora inèrcia tèrmica
Afectació veïns Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada Baixa Baixa Baixa
Consum energ. estimat [kWh/m2·any]

Qualificació energètica (CE3X) 65,33 F 65,33 F 65,28 F 65,15 F 65,33 F 65,50 F 65,72 F 65,68 F

VALORACIÓ FINAL

0,280,250,280,290,29

1a. Opció
Econòmica

1a. Opció
Ecològica

97,9 97,9 97,8 97,6 97,9 98,2 98,5 98,4

Opció menys
Econòmica

Opció menys
Ecològica

2a. Opció
Ecològica

KNAUFPoliuretano  ®

insuflat

?

1,081

107,50
2,15

Sacs

?

7.182,87 € 7.449,20 €

?

- -

MW
Llana mineral

PUR

50 kg/m3

21,37 €/m2

2,09 €/m2

?

10,82 €/m2

0,028 0,038 0,037

106,80 172,60 518,00 413,00 26,33

1,053

?

35 kg/m3 30 kg/m3

PUR
KNAUF BASF

9,31 €/m229,92 €/m2

80x62,5cm 100x60cm

4,2 kg/m2 1,2 kg/m2 2,1 kg/m2

6 cm

1,765 2,143

SATE, Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior

125x60cm 200x100cm

MW
Llana roca

EPS Poliestirè 
expandit

XPS
Poliestirè extruït

208 m2 208 m2 208 m2

0 cm 0 cm

braç articulat braç articulatbraç articulat

0 cm
31,73 €/m2

0,370,380,33

22,33 €/m2

R
E
S
U
L
T
A
T
S

70 kg/m3 20 kg/m3 35 kg/m3 45 kg/m3 110 kg/m3

T
A
N
C
A
M
E
N
T

A
Ï
L
L
A
M
E
N
T

0,84
135,24

1,45 1,45 1,40 1,88

PlafóPlafóPlafó

415 m2 415 m2 415 m2 415 m2 415 m2

436 m2 436 m2 436 m2 -

10.059,74 €96.783,34 €

436 m2

Plafó
6 cm 6 cm 6 cm

31,90 50,75

6,6 kg/m2

223,25

436 m2

7,4 cm 7,4 cm 7,4 cm
110,47 €/m2

bastida bastida bastida bastida bastida

78.466,56 € 88.825,47 € 79.500,16 € 81.508,42 €

7,4 cm 7,4 cm

44,10
405,00

PUR Borra WL ®

4 cm 4 cm

1,2 kg/m2

361,62

adherit+mecànic adherit+mecànic adherit+mecànic
120,00 680,62467,80 325,00 975,00 680,56

insuflat
2,7 kg/m2

adherit+mecànic

6 cm

100x50cm
Plafó aglomerat

KNAUF
PTP–S–035 ® HECK G20 ®

0,036 0,036 0,034

49,00
 A1 E B2

1,6671,67 1,714

Poliuretanos ®

0,035

adherit+mecànic

E

Cel·lulosa
reciclada

Isofloc ®
3,00 €/m2

4 cm
Sacs
amorf

2,0 kg/m2
insuflat

ISOFLOC

Suro natural
aglomerat

1,429

INSUFLAT CÀMERA D'AIRE
PUR

Poliuretà 

amorf amorf

Selva-Kork negre

1,4 kg/m2

Bicomponent

50,00

A1 EE

0,028

Polyfoam C4 SE
Berbo Aislacork

13,70 €/m219,80 €/m2 10,65 €/m2

86,65 €/m2 98,78 €/m2 88,21 €/m2 91,30 €/m2

65,21  F65,21  F 65,17  F

82,23  G

65,02  F 65,21  F 65,39  F 65,61 65,56  F



 Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

56

8.2.4 Conclusions 

Finalment per a la millora de la transmitància tèrmica de la façana exterior s’ha escollit el sistema d’injecció de la 
càmera d’aire amb cel·lulosa per ser una solució força econòmica, amb un pressupost de 7.450 €, i per utilitzar un 
material sostenible procedent del reciclatge de papers de diaris i tenir malgrat això unes bones qualitats aïllants. 

 

 
Quadre 8.6. Transmitància tèrmica. Mur façana P1 +P2, proposta millora. 

 

Taula resum de la proposta: 

Denominació:    Mur façana: insuflat de càmera d’aire amb cel·lulosa 

Pressupost:    7.449,20 € 

Transmitància:    0,37 W/m2·K (actual: 0,56 W/m2·K) 

Consum energètic estimat edifici:  98,4 kWh/m2 (actual: 120,7 kWh/m2) 

Estalvi elèctric edifici23:   3.407,36 € (primer any) 

Retorn de la inversió:   2,16 anys 

TIR (3 anys):    18,76 % 

Emissions de CO2:   65,56 kg/m2 (actual: 82,23 kg/m2) 

Qualificació energètica   F (actual: G) 

 

Altres factors destacables d’aquesta solució és la poca afectació als veïns i la curta durada d’execució. L’insuflat es 
pot fer des de l’exterior, en la planta baixa amb escales manuals i en les plantes superiors amb el lloguer d’un braç 
elevador. Tenint en compte altres obres similars, l’aïllament de totes les façanes de l’edifici es podria fer en no més 
de tres o quatre dies, a diferència del sistema SATE que té una major durada i que necessita uns medis auxiliars que 
encareixen el preu final. 

Amb els sistemes d’injecció d’aïllament s’obtenen una relació preu – millora transmitància molt reduïda, al voltant 
dels 120 €/(W/m2·K), i per tant tenen una rendibilitat molt elevada, en contraposició dels 300-400 €/(W/m2·K), en 
funció de l’aïllament del sistema SATE. 

 

La injecció, però, presenta alguns desavantatges, com ja s’han comentat. Es per això que abans de decidir-se per 
aquests sistema seria convenient comprovar l’estat de les càmeres d’aire per mitjà de cales o d’un examen 
endoscòpic, preferiblement en algun habitatge desocupat de la planta baixa per a no afectar als veïns. Si com a 
resultat d’aquestes inspeccions s’arribés a la conclusió que les càmeres d’aire no reuneixen les condicions 
adequades per al sistema d’insuflat es proposaria com a segona opció més ecològica el sistema SATE amb panells 
de suro natural de 6 cm de gruix, amb un pressupost de 81.508 €. 

El sistema d’aïllament per l’exterior és una solució clarament més costosa que la injecció però té l’avantatge de que 
no està supeditat a l’estat de la càmeres i per tant els resultats finals estan més garantits. Tanmateix, com a solució 

                                                 
23 Factor de conversió: tarifa elèctrica TUR 0,1895738 €/kWh incloent el terme d’energia, l’impost d’electricitat i l’IVA, però sense tenir en compte 
el terme de potència d’energia i el lloguer d’equips 

de rehabilitació energètica de façanes, el sistema SATE permet solucionar molts dels ponts tèrmics 
existents a diferència del sistema d’injecció. 

 

8.3 Coberta invertida d’habitatges P2-sud i badalot 
 

Com s’ha pogut comprovar en l’apartat de diagnosi, la coberta 
dels habitatges de la planta 2a. que donen a la façana sud tenen 
una zona realitzada amb coberta invertida sense panell sandwitx 
d’alumini. Amb una transmitància de 0,57 W/m2·K superaria el 
límit establert pel CTE de 0,38 W/m2·K. 

 

Per a disminuir el consum energètic de l’edifici, sobretot d’aquests 
habitatges, es proposa afegir 4 cm. de poliestirè extruït 
aconseguint una transmitància final de 0,31 W/m2·K. 

 

 
Quadre 8.7. Transmitància tèrmica. Coberta invertida habitatges i badalot, proposta millora. 

 

És una solució econòmica i fàcil d’executar malgrat la dificultat afegida pels diferents elements de la 
instal·lació tèrmica solar que hi ha en la coberta, Únicament cal retirar la grava i la capa geotèxtil existent, 
a continuació col·locar els nous plafons de XPS de 4 cm de gruix sobre els ja existents, col·locar una nova 
capa separadora de geotèxtil de polipropilè-polietilè (180 g/m²) i finalment tornar a cobrir amb la mateixa 
grava. 

La superfície total d’actuació és de 96m2 dels quals 43 m2 corresponen a la zona d’habitatges i 53m2 al 
badalot. 

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. CEL·LULOSA insuflada 0,040 50 2,00 0,037 1,081
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,241 158,65 2,681 0,37

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb insuflat de cel·lulosa reciclada

de dalt a baix Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
U (W/m2·K)

Rse 0,040

1.  Grava, palet de riera Ø16-32 mm. 0,050 1450 72,50 2,000 0,025

2. Llàmina polipropilè (PP) 0,002 910 1,82 0,220 0,009

3. Poliestirè extruït (XPS) 0,080 38 3,04 0,034 2,353

4. Llàmina polipropilè (PP) 0,002 910 1,82 0,220 0,009

5. Llàmina betum amb armadura 0,003 1100 3,30 0,230 0,013

6. Capa morter ciment 1:6 0,020 1525 30,50 0,800 0,025

7. Formigó cel·lular pendents 0,125 800 100,00 0,270 0,463

8. Forjat reticular cassetó formigó 0,300 1670 501,00 1,947 0,154

9. Enguixat d<1000 0,020 900 18,00 0,400 0,050

Rsi 0,100

∑:   0,602 731,98 3,241 0,31

U=0,31 ≤ 0,38 Ulim. HE-1 COMPLEIX

     Risc condens. intersticials: NO

  COBERTA INVERTIDA Habitatges i Badalot - Proposta millora amb 4 cm XPS
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Taula resum de la proposta: 

 

Denominació:    Coberta invertida: + 4cm de poliestirè extruït 

Pressupost:    2.939,19 € 

Transmitància:    0,31 W/m2·K (actual: 0,48 W/m2·K) 

Consum energètic estimat edifici:  120,3 kWh/m2 (actual: 120,7 kWh/m2) 

Estalvi elèctric edifici24:   61,12 € (primer any) 

Retorn de la inversió:   34,03 anys 

TIR (35 anys):    0,20 % 

Emissions de CO2:   82,04 kg/m2 (actual: 82,23 kg/m2) 

Qualificació energètica   G (actual: G) 

 

Tot i ser una actuació amb un cost de tan sols 2.939 € aquesta té un Pay-back elevat, 34 anys, degut a que només 
s’intervé en 43m2 de coberta invertida atribuïble als habitatges obtenint-se així una reducció del consum energètic de 
l’edifici poc significatiu. 

 

S’aprofitarien els treballs realitzats per a comprovar l’estat de conservació de la tela asfàltica impermeabilitzant i en 
cas de que estigui en males condicions es proposarà la seva substitució. Igualment es farà una neteja exhaustiva de 
les boneres que puguin estar embossades per la brutícia o altres objectes, tal com s’ha pogut comprovar en algunes 
d’elles durant la inspecció de la coberta. Aquestes actuacions no estan contemplades en el pressupost. 

 

  
Imatge 8.8. Cobertra invertida, detall feltre de polipropilè i plafons XPS existents. 

 

                                                 
24 Factor de conversió: tarifa elèctrica TUR 0,1895738 €/kWh incloent el terme d’energia, l’impost d’electricitat i l’IVA, però sense tenir en compte 
el terme de potència d’energia i el lloguer d’equips 

8.4 Sostre garatge PB amb habitatges P1-nord 
Com s’ha pogut observar en la diagnosi inicial de l’edifici, el 
sostre del garatge necessita millorar la seva transmitància per a 
no superar els 0,49 W/m2·K del CTE. 

Així doncs, s’ha proposat fer un fals sostre amb 10cm de càmera 
d’aire, 5cm de plafó de llana mineral i un panell de cartró guix de 
1,5cm de gruix. La transmitància obtinguda és de 0,39 W/m2·K.  

El sostre resultant té un millor comportament davant el foc ja que 
la llana mineral utilitzada com aïllament tèrmic també té propietats 
ignífugues, complint així amb la resistència al foc de 120 minuts 
que exigeix el RITI per a la separació d’aparcaments i habitatges. 

 

 
Quadre 8.9. Transmitància tèrmica. Sostre garatge - habitatges, proposta millora. 

 

Taula resum de la proposta: 

Denominació:    Sostre garatge: fals sostre + 5cm de llana mineral 

Pressupost:    13.620,21 € 

Transmitància:    0,39 W/m2·K (actual: 1,14 W/m2·K) 

Consum energètic estimat edifici: 114,8 kWh/m2 (actual: 120,7 kWh/m2) 

Estalvi elèctric edifici25:   901,50 € (primer any) 

Retorn de la inversió:   13,33 anys 

TIR (14anys):    0,72 % 

Emissions de CO2:   78,42 kg/m2 (actual: 82,23 kg/m2) 

Qualificació energètica   G (actual: G) 

 

                                                 
25 Factor de conversió: tarifa elèctrica TUR 0,1895738 €/kWh incloent el terme d’energia, l’impost d’electricitat i l’IVA, però sense 
tenir en compte el terme de potència d’energia i el lloguer d’equips. 

de dalt a baix Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
Up (W/m2·K)

Rse (1) 0,170

1. Terratzo, pedra artif icial 0,030 1700 51,00 1,300 0,023

2. Llit de sorra 0,020 1450 29,00 2,000 0,010

3. Forjat reticular cassetó formigó 0,300 1670 501,00 1,947 0,154

4. Enguixat d<1000 0,020 900 18,00 0,400 0,050

5. Càmera d'aire horitzontal 0,100 0,180

6. Plafó aïllant MW 0,050 70 3,50 0,032 1,563

7. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,015 825 12,38 0,250 0,060

Rsi (1) 0,170

∑:   0,535 614,88 (3) 2,380 0,42

U=Up·b=0,39 < 0,49 Ulim. HE-1 COMPLEIX

     Risc condens. intersticials: NO

b=0,93 Coef. de reducció de temperatura  (2)

        (Aiu/Aue=2,25 ; No aïllat_ue - Aïllat_iu ; Cas 2)

(1) Segons Annex HE-1 E.1.3.1 Taula E.6 Flux descendent
(2) Segons Annex HE-1 E.1.3.1.2 Taula E.7
(3) No inclou el pes de la estructura metàl·lica de subjecció

  SOSTRE GARATGE PB - HABITATGE P1 - Proposta millora amb Llana mineral
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Malgrat ser una actuació en la que no s’intervé pròpiament en la pell exterior de l’edifici igualment implica una millora 
significativa dels sistemes passius d’eficiència energètica. El període de retorn de la inversió és de 13,33 anys 
suposant una ocupació del 100% en l’edifici. 

És un tipus d’obra fàcil, ràpida de dur a terme i amb poca afectació per als veïns. Permet alhora amagar passos 
d’instal·lacions existents. 

 

 

8.5 Fusteries 
 

Per a disminuir les pèrdues tèrmiques seria recomanable que els marcs tinguessin RPT i que els vidres fossin de 
baixa emissivitat i de majors gruixos. Però aquesta substitució de les finestres tindria un cost molt elevat en 
contraposició dels beneficis que s’obtindrien. 

Així doncs no s’ha considerat convenient incloure aquesta mesura dins de la proposta definitiva de rehabilitació 
energètica de l’edifici. 

 

El que sí que seria recomanable és reparar el segellat de determinades finestres que tenen una deficient estanquitat, 
principalment les que hi ha en les zones comunes del badalot o corredor central. Aquesta actuació suposa una 
despesa econòmica assumible. 

Altres possibles millores seria la col·locació de proteccions solars, tipus tendals, en els balcons de la façana sud i est 
de l’edifici. 

 

9 PROPOSTES DE MILLORA D’INSTAL·LACIONS 

La rehabilitació energètica d’un edifici també ha d’incloure la revisió de les instal·lacions existents amb 
l’objectiu de fer-les més eficients, o proposar nous sistemes com pot ser la incorporació de les energies 
renovables en la edificació (biomassa, fotovoltaica, cogeneració, minieòlica, geotèrmia, etc.). 

 

9.1 Instal·lació solar tèrmica d’ACS 
Objectiu 

Ampliar la instal·lació solar tèrmica per a la producció d’ACS per tal de complir amb el % d’aportació 
mínima que estableix el CTE i el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya. 

Normativa aplicable 

 C.T.E. Codi tècnic de l'edificació, DB-HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària, 
abril 2009. 

 RITE. Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis, juliol 2007 i posteriors modificacions. 

 Plec de condicions Tècniques d'Instal·lacions de Baixa Temperatura, gener 2009. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, amb el qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència dels edificis. Catalunya. 

 Ordenança municipal reguladora de la Implantació de sistemes de captacions d'energia solar per 
a usos tèrmics en les edificacions. Publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
31/10/02. 

 UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. 
Cálculo de la demanda de energía térmica”. 

 

Descripció 

Els 8 col·lectors solars actuals, amb una superfície total de captació de 19,68m2, només aconsegueix 
cobrir teòricament el 57% de la demanda d’ACS de l’edifici. 

Es proposa afegir 2 col·lectors solars de la mateixa marca i model que els actuals (Chromagen CR12 
S8), per tant tindrem un total de 10 col·lectors i 24,6m2 de superfície captadora. Se situaran en l’extrem 
oest del badalot a continuació dels actuals, aquesta posició no obstaculitza cap finestra del corredor 
central26. 

 
Imatge 9.1. Plànol planta coberta incorporant 2 col·lectors nous. 

                                                 
26 Veure plànol de planta coberta amb 10 col·lectors en annexos. 
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Refent els càlculs amb 10 col·lectors s’arriba al 71,3%27, superant així el mínim del 70% que estableix el DB HE-4 per 
a una instal·lació solar tèrmica amb sistema de suport per efecte Joule. S’utilitzarà però un 70% per a fer les 
simulacions informàtiques de certificació. 

Quadre 9.2. % contribució d’ACS solar tèrmica amb 10 col·lectors 
 

 
Gràfic 9.3. Comparativa de demanda i aportació solar, Edifici Millorat \ Actual. 

 

Observant el gràfic es pot comprovar que en cap mes de l'any se supera el 110%, ni tampoc el 100% en més de tres 
mesos seguits, per tant, es compleix les especificacions establertes pel DB HE-4. 

 

Segons el Plec de Condicions de Condicions Tècniques d'Instal·lacions de Baixa Temperatura (PCT), al tenir una 
superfície inferior als 50m2 no cal instal·lar dues bombes idèntiques en paral·lel deixant una de reserva tant en el 
circuit primari com en el secundari. 

Igualment segons HE-4 apartat 3.4.4 “Bombes de circulació“ la potència elèctrica de la bomba actual no excedeix els 
50W o del 2% de la major potència calorífica que subministra el grup de 10 col·lectors. 

 

Taula resum de la proposta: 

Denominació:    Instal·lació solar tèrmica: + 2 col·lectors 

Pressupost:    5.275,29 € 

Consum energètic estimat edifici:  116,9 kWh/m2 (actual: 120,7 kWh/m2) 

Estalvi elèctric edifici28:   580,63 € (primer any) 

Retorn de la inversió:   8,43 anys 

                                                 
27  Justificació dels càlculs en annexos 
28 Factor de conversió: tarifa elèctrica TUR 0,1895738 €/kWh incloent el terme d’energia, l’impost d’electricitat i l’IVA, però sense tenir en compte 
el terme de potència d’energia i el lloguer d’equips. 

TIR (15 anys):    8,86 % 

Emissions de CO2:   79,81 kg/m2 (actual: 82,23 kg/m2) 

Qualificació energètica   G (actual: G) 

 

El pressupost puja a 5.275,29 € (IVA inclòs) i inclou el sistema de fixació, accessoris de connexió, i les 
vàlvules d'equilibri, tall i purgadors necessaris. 

 

El preu també comptabilitza la substitució de les conquilles d’aïllament de canonades exteriors en 
planta coberta degut a que es troben en mal estat de conservació, com es pot observar en les fotos 
següents. Un mal aïllament d’aquestes canonades es tradueix en pèrdues tèrmiques amb la subseqüent 
disminució del rendiment total de la instal·lació. 

La seva substitució té un Pay-back de 8,43 anys si prenen una ocupació de l’edifici del 100%. 

 

 

   
 

Es recomanable la substitució per unes de noves d'escuma elastomèrica de la marca comercial i model  
AF/Armaflex AF-5-035, o similar, de 35 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, gruix segons la 
Instrucció Tècnica 1.2.4.2.1 “Aïllament tèrmic de xarxa de canonades” del RITE. 

 

 
Quadre 9.4. RITE, gruix d’aïllament de canonades exteriors d’aigua calenta. 

 

Les conquilles es protegiran de la intempèrie amb dues capes completes de pintura Armafinish99 (rend. 
0,55l/m2) per a complir el PCT. 
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TAULA RESUM D'ACS 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dec. 
Demanda d'ACS 
edifici [kwh] 2408,5 2133,5 2269,5 2106,7 2130,6 2017,0 2037,9 2084,2 2061,8 2176,9 2196,3 2408,5 26031,4 total

Aportació instal. 
Rehab. [kwh] 943,3 1056,7 1641,5 1557,7 1750,5 1926,9 2215,0 2141,7 1949,8 1488,7 920,8 957,6 18550,1 total

% contribució 39,2% 49,5% 72,3% 73,9% 82,2% 95,5% 108,7% 102,8% 94,6% 68,4% 41,9% 39,8% 71,3% Mitja
Emissions CO2 
evitades [kg] 264,1 295,9 459,6 436,1 490,1 539,5 620,2 599,7 546,0 416,8 257,8 268,1 5194,0 total
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9.2 Instal·lació de climatització, bomba de calor Multi-Split Inverter 
 

Objectiu 

Instal·lar aire condicionat en cada habitatge de l’edifici per aconseguir un sistema de calefacció més eficient i de 
menor consum elèctric que els actuals radiadors elèctrics. 

Es proposa que cada habitatge tingui la corresponent bomba de calor Inverter exterior i les unitats interiors en la sala 
d’estar i dormitoris. 

 

Normativa aplicable 

 RITE, REAL DECRETO 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 C.T.E. Codi tècnic de l'edificació, DB -HS 3 Qualitat de l’aire interior, 2009. 

 Reial Decret 842/2002 del 2 d’Agost de 2002, Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementàries. 

 

Descripció 

Existeixen múltiples opcions per a climatitzar un edifici, des de equips individuals per a cada habitatge fins sistemes 
centralitzats d’alt rendiment. Si tenim en compte les particularitats de l’edifici de Taradell s’observa que aquest no 
disposa del suficient espai per a poder instal·lar una sala de calderes comunitària, com podria ser una caldera de 
biomassa, o una zona exterior vàlida per a fer les perforacions d’una instal·lació geotèrmica. 

L’edifici tampoc està preparat per albergar una instal·lació de gas natural. Ens trobaríem amb dificultats per ubicar els 
comptadors, els conductes tècnics ventilats, la sala de calderes, o en adaptar els habitatges a la normativa actual pel 
que fa a la ventilació, renovacions d’aire, etc. 

Una instal·lació centralitzada suposaria una inversió molt costosa, malgrat que posteriorment s’obtindria uns 
rendiments molt elevats. Es descarta per la mateixa raó sistemes de calefacció per terra radiant,  

Així doncs s’ha optat per un sistema individual d’aire condicionat d’alt rendiment i baix cost. 

 

Com s’ha pogut comprovar en la diagnosi de l’edifici actual i en les enquestes realitzades als veïns, els radiadors 
elèctrics que s’utilitzen actualment per a calefactar els habitatges no suposen una bona solució econòmica i tampoc  
per assolir les mínimes condicions de confort. Aquests equips es caracteritzen per tenir un baix rendiment energètic i 
un alt consum, això es tradueix en unes factures elèctriques molt elevades que són difícilment assumibles per a uns 
habitatges de lloguer social. 

Així doncs, s’ha proposat una instal·lació d’aire condicionat, individual per a cada habitatge, amb bombes de calor 
Multi-Split amb tecnologia Inverter formats per dues unitats interiors de paret connectades a una unitat exterior. 
Aquesta solució és una opció vàlida per a climatitzar dues o més estances, per exemple una sala d’estar i un o dos 
dormitoris, com és el nostre cas. Preferentment s’utilitzaran per a la producció de calor encara que en dies calorosos 
d’estiu també es podran utilitzar per a refrigerar. Cal indicar que els resultats obtinguts amb les diferents simulacions 
informàtiques coincideixen en dir que la demanda de refrigeració, del conjunt de l’edifici i individualment de cadascun 
dels habitatge, és zero o inapreciable. 

 

El principal avantatge d'aquests equips és la seva eficiència energètica ja que el consum elèctric és molt reduït 
perquè recuperen l'energia de l'ambient exterior. A més filtren l'aire deixant-lo lliure d'impureses o fums i requereixen 
un manteniment mínim (neteja periòdica del filtre). 

Igualment la seva instal·lació és força ràpida i senzilla sense necessitat de realitzar grans obres de rehabilitació en 
l’edifici i, per tant, amb poques molèsties per als ocupants. 

 
Imatge 9.5. Bomba de calor Inverter, esquema de funcionament. 

 

En el seu mode de funcionament bàsic la bomba de calor aportar calor a una estança a través del cicle de 
compressió d'un fluid refrigerant. No obstant això, aquest cicle pot ser invers. En aquest cas estem parlant 
d'una bomba de calor reversible, que té capacitat de produir fred a més de calor, segons la direcció del 
seu cicle. 

Una bomba de calor utilitza les propietats de canvi d'estat d'un fluid refrigerant. Aquest fluid refrigerant en 
estat de vapor o gas és comprimit per un compressor. En elevar la pressió cedeix calories a un 
condensador i passa a estat líquid. Després travessa un descompressor: la seva pressió i la seva 
temperatura s'eleva, i passa a l'estat gasós dins d'un evaporador on recupera calories i genera calor. 

 

En el cas d'una bomba de calor reversible, aquest cicle s'inverteix, es transfereix la calor de dins del local 
a fora de manera que la temperatura del local baixa. 

 

La tecnologia o sistema Inverter regula el mecanisme de l'aire condicionat mitjançant el canvi de la 
freqüència de cicle elèctric. En lloc d'arrencar i parar freqüentment, el compressor gira de forma contínua, 
fet que ajuda a mantenir constant la temperatura de la sala. S'assegura una despesa energètica 
directament proporcional a la capacitat de refrigeració requerida, evitant així consums innecessaris i 
prolongant la vida del compressor. 

 
 

Mentre els equips convencionals aconsegueixen la temperatura desitjada mitjançant arrencades i 
aturades de compressor, els equips amb tecnologia Inverter, regulen la freqüència de funcionament del 
compressor per assolir abans la temperatura idònia. Un cop assolida la temperatura desitjada el 
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compressor funciona a mínima freqüència aconseguint així un estalvi considerable sense que el nivell de confort es 
vegi afectat en cap moment. 

 

Els avantatges que aporta aquesta tecnologia a les bombes de calor són: 

 Més silenci. El compressor i el ventilador funcionen a velocitats baixes. 

 Més confort. La temperatura es manté estable sense canvis bruscs. 

 Més estalvi. Que s'aconsegueix gràcies a la regulació de la freqüència de funcionament del compressor. 

 Allarga la vida de l'aparell ja que s'eviten els continus arrencades. 

 Millora l'eficiència de la bomba de calor. Si un equip de bomba de calor deixa de funcionar quan la 
temperatura exterior és de 6 º C, per a una bomba de calor amb tecnologia Inverter el límit se situa en 
temperatures sota zero (fins i tot -10 º C o menys). 

 

Per als càlculs informàtics s’ha disminuït el rendiment mitjà estacional fins a un 70% per a tenir en compte la 
disminució del rendiment durant els dies d’hivern en que les temperatures exteriors són baixes, com s’ha pogut 
observar en les dades de l’estació meteorològica de Taradell. El fabricant indica també que aquesta disminució pot 
arribar fins al 80% si s’utilitza amb temperatures exteriors extremes de fins a 10 graus sota zero. 

També s’ha de comptabilitzar la disminució del rendiment per l’envelliment dels equips al llarg de la seva vida útil. 

 

Els equips proposat són de la marca DAIKIN. 

Les unitats exteriors són del model 3MXS40K, 21 unitats en total. 

Les interiors per a les sales d’estar són del model FTX25JV, 21 unitats en total. 

I per a cada dormitori una unitat interior model CTXS15K, 25 unitats en total (tenint en compte els 4 habitatges que 
tenen dos dormitoris). 

 
 

Característiques de la unitat exterior DAIKIN 3MXS40K: 

Capacitat:  Refrigeració [W]: 1.860 mínima – 4.000 nominal – 4.600 màxima 
    Calefacció [W]:  1.340 mínima – 4.600 nominal – 5.070 màxima 

Consum:  Refrigeració [W]:    350 mínima –    810 nominal –    980 màxima 
    Calefacció [W]:     320 mínima –    910 nominal – 1.020 màxima 

Refrigerant:   R-410A 
EER (Refrigeració): 4,90 

COP (Calefacció): 5,05 
Etiqueta energètica (Refrig./Calef.): A/A 
Longitud màxima de canonada:  30 m. 
Diferència de nivell màxima:       15 m. 
Dimensions: Altura x Ample x Fons: 735 x 826 x 300 mm. 
Pes: 42 kg 
 

Característiques de la unitat interior DAIKIN FTX25JV: 

Capacitat i consum: segons combinació multi-split 
Etiqueta d’eficiència: A/A 
Superfície climatització: 22-28 m2 
Dimensions: Altura x Ample x Fons: 283 x 770 x 198 mm. 
Pes: 7 kg 
Pressió sonora:  Refrig / Calef.:  26 / 28 dBA 

 

Característiques de la unitat interior DAIKIN CTXS 15K: 

Capacitat i consum: segons combinació multi-split  
Etiqueta d’eficiència: A/A 
Superfície climatització: 14-18m2 
Dimensions: Altura x Ample x Fons: 289 x 780 x 215 mm. 
Pes: 7 kg 
Pressió sonora:  Refrig / Calef.:  25 / 28 dBA 

 

Aquests model de bomba de calor utilitza refrigerant de tipus R-410A, lliure de clor i sense efectes 
negatius sobre la capa d’ozó, per tant és respectuós amb el mediambient. També té una capacitat de 
transferència major que el R-22 o el R-407C. 

 

El LIDER, i demés programes de certificació energètica, no aporten suficients dades per a poder fer el 
dimensionat d’una instal·lació de climatització. Cal saber, sobretot, quines són les càrregues tèrmiques de 
cada una de les estances. Aquest càlcul s’ha fet amb l’eina informàtica CalculAir de l’empresa SAUNIER 
DUVAL. Per a dimensionar les unitats exteriors i interiors només s’ha parat atenció en la calefacció ja que 
a Taradell, com ja s’ha comentat, la demanda de refrigeració en època estival no és rellevant. 

 
Imatge 9.6. Captura de pantalla programa CalculAir, aire condicional. 
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La informació que cal introduir en el programa és pot resumir en: localització geogràfica (zona climàtica, altitud, 
orientació, caracterització constructiva dels tancaments (m2, transmitàncies, finestres, ...) i càrregues internes 
(ocupació de persones i il·luminació, nivell d’activitat, ...). 

 

El dimensionat de la instal·lació s’ha fet a partir de l’habitatge 1.7ena. ja que de tots els habitatges és el més 
desfavorable energèticament. Aquest té una orientació nord amb accés al pati obert i una habitació individual 
addicional, per tant té major superfície d’envolupant. Si les unitats triades tenen la suficient potència per a climatitzar-
lo llavors podem assegurar que també són vàlids per a la resta dels habitatges amb menors demandes de calefacció. 

 

Resultats obtinguts29: 

 

Habitatge 1.7 Superfície Càrrega tèrmica Capacitat Calefacció Unitat Daikin 
Dormitori-1 doble 10.33 m2 1.004 W     1.250 W   COMPLEIX CTXS 15K 

Dormitori-2 indiv. 7,98 m2   670 W     1.250 W   COMPLEIX CTXS 15K 

Estar-Rebedor 21,55 m2 1.815 W     2.090 W   COMPLEIX FTX 25 JV 

Total Habitatge   3.864 W     4.600 W   COMPLEIX 3MXS 40K 

 

S’observa que el conjunt format per una unitat exterior 3MXS 40K, una unitat interior FTX 25 JV i dos unitats CTXS 
15K permeten cobrir les necessitats de calefacció de l’habitatge 1.7ena. sense estar excessivament 
sobredimensionats. La capacitat nominal de la unitat exterior es prou elevada per a suportar l’ús simultani de totes 
les unitats interiors30.. 

 

Taula resum de la proposta: 

Denominació:  Instal·lació climatització: bomba de calor DAIKIN Multi-Split Inverter 

Pressupost:  83.489,33 € 

Consum energètic estimat edifici:  35,8 kWh/m2 (actual: 120,7 kWh/m2) 

Estalvi elèctric edifici31:   12.972,42 € (primer any) 

Retorn de la inversió:   6,06 anys 

TIR (15 anys):    14,95 % 

Emissions de CO2:   27,14 kg/m2 (actual: 82,23 kg/m2) 

Qualificació energètica   D (actual: G) 

 

Com es pot comprovar a partir dels resultats del programa de certificació energètica CE3X la instal·lació de 
climatització amb bombes de calor d’alt rendiment permet pujar quatre lletres en la qualificació energètica de l’edifici, 
passant de la lletra G a la D. El RD de Certificació Energètica d’Edificis exigeix que l’informe final contingui propostes 
de rehabilitació energètica que permetin pujar com a mínim dues lletres en la qualificació de l’edifici. 

La instal·lació té un pressupost per contracte de 83.489,33 € (IVA inclòs), amb un Pay-back global per a tot l’edifici de 
6,06 anys en el supòsit que l’edifici tingués plena ocupació i tots els habitatges estiguessin habitats els 365 dies de 
l’any. En el moment de la realització d’aquest projecte només 8 dels 21 habitatges estaven ocupats. 

 

A més de les unitats interiors i exteriors de cada habitatge, el pressupost també inclou els materials i components 
següents: 

                                                 
29 Veure informes de CalculAir en els annexos (proposta instal·lació de climatització amb bomba de calor). 
30 Veure fitxa tècnica en annexos. 
31 Factor de conversió: tarifa elèctrica TUR 0,1895738 €/kWh incloent el terme d’energia, l’impost d’electricitat i l’IVA, però sense tenir en compte 
el terme de potència d’energia i el lloguer d’equips. 

 Línies frigorífiques 

 Material aïllant 

 Canaletes de plàstic 

 Embocadura de fibra de vidre entre xarxa de conductes i unitat interior 

 Alimentació elèctrica al quadre comandament i control de cada habitatge 

 Instal·lació elèctrica d’interconnexió entre unitats 

 Suports i potes engomades antivibratòries per a les unitats exteriors 

 Bancades de suport d’unitats exteriors per a coberta invertida 

 Connexió de drenatges de les unitats a pre-instal·lació existent o baixant amb sifó 

 

Igualment inclou les següents operacions per a la correcta posada en marxa: 

 Buidat del sistema de refrigeració 

 Neteja amb nitrogen del circuit refrigerant si fos necessari 

 Verificació de funcionament correcte, càrrega de gas addicional si cal i posada en marxa 

 

També s’ha comptabilitzat les despeses per ajudes de paleta i pintura necessaris per a la reposició dels 
falsos sostres i envans de cartró-guix que es puguin malmetre. 

 

Les unitats exteriors s’ubicaran en la coberta del badalot, amb orientació nord-sud, sobre dues bancades 
de formigó per tal d’aconseguir una base prou sòlida i estable sobre la coberta invertida. Les bancades, 
dimensions de 50x50x8cm, permetran el repartiment el càrregues. Es pot comprovar que els plafons de 
poliestirè extruït poden resistir a compressió el pes total que se li aplica. 

 

Tanmateix, per a no carregar excessivament la coberta del badalot amb excessius equips, s’ha optat per 
ubicar les unitats exteriors dels habitatges de la planta baixa en els patis que aquests tenen. Aquesta 
solució permet disminuir el cost de la instal·lació alhora que el rendiment també es veu afavorit per estar 
els equips més propers als espais a climatitzar.32 

  

                                                 
32 Per a més detall consultar plànols de proposta de climatització de planta coberta i planta baixa dels annexos. 
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9.3 Instal·lació fotovoltaica “Balanç Net” 
 

Objectiu 

Autoproduir part de l’electricitat que es consumeix en l’edifici instal·lant mòduls fotovoltaics aprofitant la superfície 
disponible en planta coberta. Es pretén assolir l’objectiu que com a mínim un 20% de l’energia es generi en el propi 
edifici i que aquesta sigui d’origen renovable, tal com marca els objectius europeus per al 2020. 

 

Normativa aplicable 

 Projecte de Reial Decret 18 de novembre de 2011 pel qual s'estableix la regulació de les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de la modalitat de subministrament d'energia elèctrica amb balanç 
net. 

 Reial Decret-llei 1/2012, de 27 de gener, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de 
preassignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció 
d'energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d'energia renovables i residus. 

 Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de 
producció d'energia elèctrica de petita potència. 

 Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim 
especial. 

 Reial Decret 842/2002 del 2 d’Agost de 2002, Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementàries. 

 Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de 
baixa tensió. 

 Decret 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia 
solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

 Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es 
regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. 

 Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser 
utilitzat en determinats límits de tensió. 

 UNE 20460-5-523 Instal·lacions elèctriques en edificis. Part 5: Selecció i instal·lació dels materials elèctrics. 
Secció 523: Intensitats admissibles en sistemes de conducció de cables. 

 Plec de condicions tècniques IDAE d'instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa. 

 

Descripció 

En aquest capítol es proposa el disseny d’una instal·lació solar fotovoltaica integrada en la planta coberta que 
permeti cobrir part de la demanda elèctrica de l’edifici, amb la intenció d’aprofitar l’abundant assolejament disponible 
en el nostre país. 

Dintre d’aquests tipus d’instal·lacions podem distingir les instal·lacions autònomes i les connectades a la xarxa. 

Les primeres s’utilitzen principalment per a cobrir les necessitats energètiques de zones aïllades, com poden ser 
cases rurals que no disposen de xarxa de subministrament elèctric. Aquests instal·lacions consumeixen l’energia en 
el moment o l’emmagatzemen per al seu ús posterior incorporant bateries d’acumulació per a poder disposar 
d’electricitat durant la nit o en dies amb insuficient radiació solar. Aquests elements encareixen la instal·lació, 
sobretot si tenint en compte el seu manteniment i la curta durabilitat, però en canvi prescindeixen de la necessitat de 
tràmits administratius costosos. 

 

Per l’altre banda, dels sistemes fotovoltaics que injecten directament l’electricitat a la xarxa, i que per tant no 
necessiten acumuladors, em podem diferenciar-ne de dos tipus, les plantes de generació i les instal·lacions 
integrades en edificis. 

Aquestes injecten i venen tota l’energia que es genera a la xarxa. Els preus i condicions tècniques estan 
regulades entre d’altres pel Reial Decret 661/2007 (pel qual es regula l'activitat de producció d'energia 
elèctrica en règim especial) i el Decret 308/1996 (pel qual s’estableix el procediment administratiu per a 
l’autorització d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial a Catalunya), i les seves 
posteriors modificacions. 

 

Un canvi normatiu important ha sigut l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 1/2012, de 27 de gener, amb 
el qual se suspenen els procediments de preassignació de retribució i la supressió dels incentius 
econòmics per a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica fotovoltaica. Aquesta llei ha suposat 
que els nous projectes d’instal·lacions fotovoltaiques deixin de ser tant rentables com ho eren fins ara, 
fent-los poc atractius per als inversors. 

 

Les modificacions de la Llei del Sector Elèctric del Reial Decret 13/2012 elimina una de les barreres 
perquè l'autoconsum sigui efectiu. Fins ara la llei reconeixia les figures del consumidor i del productor 
d'energia per separat, en cap cas s'admetia una figura "mixta" en que en un el mateix individu 
recaiguessin les dues condicions. D'aquesta manera, el govern alliberaria als autoproductors-consumidors 
de determinades obligacions com constituirse en empresa, donar-se d'alta en l'Impost d'Activitats 
Econòmiques, fer declaracions trimestrals d'IVA o contractar un agent de mercat que ofereixi la producció 
energètica i faci les previsions de generació. 

 

En aquesta direcció també trobem el projecte de Reial Decret publicat el 18 de novembre de 2.011, pel 
qual s'estableix la regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de la modalitat de 
subministrament d'energia elèctrica amb “balanç net”. Amb la entrada en vigor del RD definitiu quedarà 
regulada la possibilitat que el consumidor pugui produir la seva pròpia energia i cedir a la xarxa general 
l’energia sobrant que no pot aprofitar, sense contraprestació econòmica, i que a canvi pugui consumir de 
la xarxa de manera gratuïta una quantitat equivalent quan la necessiti en un termini d’un any com a molt. 

 

 
 

Aquesta tecnologia d’autoconsum permet dos grans tipus d’instal·lacions, el “balanç net individual” (de 
tipus familiar) i “balanç net compartit” (d’àmbit veïnal o municipal), aquestes estarien connectades a la 
mateixa xarxa de distribució de baixa o mitja tensió. Fins ara, els esborranys de la futura regulació només 
han previst la primera opció. 
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Els avantatges fonamentals de l’energia fotovoltaica es poden resumir en els següents punts: 

- No consumeix combustible i evita l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

- No produeix pol·lució ni contaminació ambiental (excepte en la seva producció). Es preveu en els pròxims 
anys una directiva europea específica per al reciclatge dels mòduls solars al final de la seva vida útil. 

- És silenciós. 

- Té una vida útil superior a 25 anys. 

- És resistent a condicions climàtiques extremes: (calamarsa, vent, temperatura i humitat). 

- No té parts mecàniques, per tant no requereix manteniment, excepte neteja del mòduls. 

- Foment de llocs de treball i el progrés de la tecnologia. 

A més dels propis de la modalitat de “Balanç Net”: 

- Apropa la generació d’energia al consumidor reduint les pèrdues degudes a la distribució i al transport, 
actualment suposen un 10% i un cost de 2.000 milions anuals. 

- Permet reduir la factura elèctrica. 

- Afavoreix l’independència energètica. 

 

A continuació s’analitzarà la viabilitat tècnica i econòmica d’instal·lar kits fotovoltaics individuals dissenyats 
específicament per a l’autoconsum, segons el model de “Balanç Net”, “Saldo Net” o “Medició Neta” (Net Metering). 

 

Cada habitatge tindrà assignat un kit particular, d’aquesta manera cada veí podrà beneficiar-se directament de 
l’energia generada pel corresponent kit, ja sigui pel seu propi consum directe o per la compensació en cas 
d’exportació dels excedents a la companyia subministradora. La titularitat dels equips restaria en mans de la 
propietat de l’edifici. 

També s’ha previst un kit per al comptador elèctric dels serveis generals (ascensor, il·luminació d’espais comuns, 
instal·lació solar tèrmica, ...). 

Hi haurà un total de 22 kits solars. 

 

Components d’un kit fotovoltaic d’autoconsum:33 

Cada kit està format pels següents elements: 

 3 mòduls fotovoltaics de la marca JINKO ® model JKM-230W, potència total 690Wp. 

 1 inversor de corrent continua a alterna de la marca MASTERVOLT ® model SOLADIN 600. Compleix la 
normativa de desconnexió automàtica si hi ha un tall de corrent elèctrica de la xarxa general. 

 1 equip de monitorització sense fils marca MASTERVOLT ® Sunwatch 25, incloent l’equip de 
medició/transmissió (col·locat al costat de l’inversor, en l’interior de l’armari corresponent) i la pantalla de 
visualització de dades (col·locat superficialment al costat del Quadre de Comandament i Protecció de cada 
habitatge). 

 Comptador bidireccional. Es preveu que la companyia elèctrica amb qui es faci el contracte de “Balanç Net” 
substitueixi els comptadors actuals per uns altres de digitals bidireccionals en compliment de la normativa 
actual. 

 Altres elements necessaris: cables elèctrics, caixes de derivació, accessoris de connexió, canaletes de PVC, 
tub corrugat, etc. 

 

El cablejat elèctric des de l’armari d’inversors fins a l’interior dels habitatges es farà per canaletes vistes de PVC de 
la marca FAMATEL ® en el corredor central de la planta coberta (per sota de les finestres del badalot), i pels 
conductes tècnics verticals de cada planta. D’aquí passaran a l’interior dels habitatges i pel falç sostre arribaran al 
QCP on es farà la connexió a la xarxa elèctrica individual. 
                                                 
33 Informació completa en plànols d’instal·lació fotovoltaica. 

La connexió del kit fotovoltaic per a Serveis Comuns es farà en el local de comptadors elèctrics de la 
planta baixa, en el vestíbul de l’edifici. 

 
Gràfic 9.7. Instal·lació fotovoltaica, esquema kit FV d’autoconsum Soladin600. 

 

Els inversors s’ubicaran en l’interior de 3 armaris murals d’alumini de la marca comercial DELVALLE ® 
model LUXOR, l’empresa permet encarregar armaris a mida. Aquests s’instal·laran en l’interior del badalot 
de la planta segona. 

 1 Armari mural IP66, mides 180x100x20cm. Ubicació: en l’espai lliure sobre la porta de l’ascensor. 
Contindrà 8 inversors en el seu interior, distribuïts en dues fileres. Tindrà dues portes batents d’eix 
vertical. 

 2 armaris murals IP66, mides 270x60x20cm. Ubicació: en l’espai lliure entre dues finestres exteriors 
del badalot, façana sud. Contindran 7 inversors cadascun, distribuïts en una única filera. Tindran 3 
portes batents d’eix horitzontal superior. 

 

Per subjectar els mòduls sobre la coberta de xapa existent cal utilitzar estructures auxiliars de suport, 
caldran dos models segons si la coberta té una inclinació favorable o desfavorable. 

 Estructura ANUSOL ® model Tramuntana, plana sobre la coberta nord. 

 Estructura CONERGY  ® model Suntop III, amb inclinació sobre la coberta sud. 

 

Alhora d’encabir els 66 mòduls sobre la coberta s’ha tingut en compte que aquests no rebin ombres 
projectades per altres elements (aire condicionat, badalot,...) o pròpies entre ells. L’altura solar que 
s’utilitza per a fer els càlculs de les ombres correspon al dia més desfavorable de l’any, el solstici d’hivern 
(aproximadament el 21 desembre). 

La inclinació màxima panells fotovoltaics que es pot aconseguir és de 7%, malgrat que la inclinació 
optima per a Taradell seria de 35%. Això farà disminuir lleugerament el rendiment de la instal·lació, la 
inclinació dels mòduls fotovoltaics no és tant determinant com ho pot ser amb els col·lectors solars tèrmics 
d’ACS. 
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També s’ha intentat mantenir els panells el més allunyats del perímetre exterior de la coberta, on la succió del vent 
és més pronunciada. 

 

 
Imatge 9.8. Instal·lació fotovoltaica, plànol planta coberta. 

 

És important per a conèixer la producció elèctrica instantània i acumulada de la instal·lació fotovoltaica, és per això 
que s’ha considerat convenient incorporar l’equip de monitorització, encara que el pressupost s’encareixi 232,40€ 
per cada unitat. Aquest accessori permet a l’usuari ajustar el seu consum elèctric en funció de la generació 
fotovoltaica, per exemple en posar un rentadora o engegar l’aire condicionat en les hores de màxima radiació solar. 

 

Producció elèctrica fotovoltaica: 

Per al càlcul de la producció de la instal·lació i la radiació solar en Taradell s’ha utilitzat l’aplicatiu d’Internet PVGIS 
(Photovoltaic Geographical Information System) finançat per la Comissió Europea per al foment de l’energia 
fotovoltaica. 

 
Imatge 9.9. Instal·lació fotovoltaica, captura de pantalla aplicatiu PVGIS. 

 

Igualment s’ha utilitzat el full de càlcul (Excel) facilitat per l’empresa d’inversors MASTERVOLT per 
esbrinar quina és la potència pic real d’un kit solar, tenint en compte les pèrdues atribuïbles als equips i 
les caigudes de tensió dels cables. 

 

Les seccions dels cables de coure, tant per als trams de corrent continua com per a l’alterna, s’han 
calculat per a que les pèrdues des de els mòduls generadors fins a l’interior de l’habitatge no superin el 
1,5%, seguint les indicacions del REBT (un 1% per al tram de CC i el restant 0,5% per a de CA). 

 

 
Imatge 9.10. Instal·lació fotovoltaica, captura de pantalla PV System Mastervolt ®. 

 

Aquest full de càlcul també permet conèixer el grau d’optimització de la instal·lació, els seus punts febles i 
els punts forts, i proposa alternatives de millora. 

 

Pot semblar que la potència dels 3 mòduls supera a la potència de l’inversor, però cal dir que aquesta 
situació es pot produir en determinats dies de l’any sense comprometre la seguretat de l’inversor. S’ha 
dimensionat la instal·lació per a que l’inversor treballi el major nombre de dies al seu rendiment màxim. 

 

  
Gràfic 9.11. Instal·lació fotovoltaica, altura solar i producció FV mensual d’un kit. 

 

Es pot comparar els consums elèctrics reals dels habitatges, obtinguts de les factures elèctriques i 
lectures de comptadors, amb la producció de la instal·lació fotovoltaica. 

 



 Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

66

CONSUM ELÈCTRIC FOTOVOLTAICA 
Hab. Kwh/dia Kwh/any Contribució 

A 12,98 4738 15,3% 
B 11,39 4157 17,4% 
C* 10,70 3906 18,5% 
D* 9,98 3643 19,8% 
E 8,58 3131 23,1% 
F 8,04 2933 24,7% 
G 7,20 2627 27,5% 
H* 7,19 2624 27,5% 

Mitja 9,51 3470 20,8% 
S.C.* 7,22 2635 27,4% 

Total 83,27 30394 21,4% 

 

La contribució de la instal·lació fotovoltaica arriba al 21,4% del consum d’electricitat dels 8 habitatges ocupats 
actualment, més els Serveis Comuns de l’edifici. Es compleix amb el mínim del 20% d’energia renovable que es 
pretenia aconseguir, si l’edifici arriba a la plena ocupació es previsible que es mantingui un tant per cent similar. 

 

Taula resum de la proposta: 

Denominació:    Instal·lació fotovoltaica model “Balanç Net” 

Pressupost:    64.575,40 € (2.935,24 €/kit) 

Nº mòduls JINKO-230P:  66 unitats (22 kits, 3 unitats/kit) 

Nº inversors Soladin600:  22 unitats (1 unitat/kit) 

Potència instal·lada total:  15.180 Wp (690Wp/kit) 

Generació elèctrica:   15.028 kWh/any (promig dels 25 anys primers) 

Consum energètic estimat edifici:  102,1 kWh/m2 (actual: 120,7 kWh/m2) 

(descomptant la producció FV anual promig dels 25 anys primers) 

Estalvi econòmic primer any34:  2.751,35 €/edifici a plena ocupació (125,06 €/kit) 

Estalvi econòmic al cap de 25 anys35: 82.304,14 €/edifici a plena ocupació (3.741,10 €/kit) 

Rendibilitat: 

Càlcul a partir resultats del programa CE3X: 

 Retorn de la inversió:  18,88 anys 

 TIR (25 anys):   3,09 % 

 

Càlcul més detallat36: 

 Retorn de la inversió:  20,30 anys 

 TIR (25 anys):   1,85 % 

 

Emissions de CO2:   70,65 kg/m2 (actual: 82,23 kg/m2) 

Qualificació energètica   F (actual: G) 

 

                                                 
34 Factor de conversió: tarifa elèctrica TUR 0,1895738 €/kWh incloent el terme d’energia, l’impost d’electricitat i l’IVA, però sense tenir en compte 
el terme de potència d’energia i el lloguer d’equips. 
35 Els mòduls fotovoltaics tenen una vida útil superior als 25 anys. 
36 Justificació dels càlculs en annexos. 

Important: cal tenir present que aquests resultats s’han obtingut sense comptabilitzar les possibles 
subvencions, préstecs o deduccions d’àmbit estatal, autonòmic o municipal que puguin sorgir en els 
propers mesos i que beneficiïn aquest tipus d’instal·lació. 

La rendibilitat econòmica obtinguda pot patir variacions importants en funció dels canvis que introdueixin 
les normatives pendents d’entrar en vigor, com poden ser els peatges d’accés, les tarifes elèctriques, 
l’IVA, o demés taxes aplicables. 

 

Per al càlcul de la rendibilitat de la instal·lació s’ha previst per als propers anys un increment de la tarifa 
electricitat només del 2% anual, malgrat que des del 2005 s’ha incrementat un 40%. 
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9.4 Conclusions 
 

Les instal·lacions solars tèrmiques d’ACS són el tipus d’energia renovables que més ràpidament s’han implantat 
en els edificis en els darrers anys, sobretot degut de l’entrada en vigor del CTE, decrets autonòmics i ordenances 
municipals. 

Tenint en compte que en el nostre país disposem de molta insolació durant tot l’any i que els preus d’aquestes 
instal·lacions també han anat baixant, fa que aquesta amb aquesta energia renovable s’obtingui una alta rendibilitat. 

 

S’ha comprovat que la incorporació de 2 col·lectors nous als ja existents permet assolir importants estalvis 
d’electricitat i emissions de CO2, i amb una inversió inicial reduïda. 

 

A partir de la Directiva Europea 2009/28/CE es considera com a energia renovable a l’energia aerotèrmica, la qual és 
emprada en la climatització amb bombes de calor. Però l'energia elèctrica, o altre font auxiliar utilitzada en el seu 
funcionament, s’ha de deduir en el còmput final d’aportació energètica renovable. 

 

A nivell europeu, altres països com poden ser França, Irlanda, Suïssa, Noruega o Suècia, tenen una extensa 
trajectòria en l'ús d’aquesta tecnologia com a sistema de calefacció energèticament eficient i respectuosa amb el 
medi ambient. 

En comparació amb la instal·lació de calefacció actual, les bombes de calor dalt rendiment permeten fer un ús més 
eficient de l’energia i contribueixen a assolir els objectius 20/20/20 de la UE per a combatre el canvi climàtic en la 
mesura que redueixen les emissions de CO2 a l'atmosfera. 

 

L’equip triat de la casa comercial DAIKIN té un COP instantani de 4,4 , això vol dir que per cada kW absorbit es 
genera 4,4 kW d’energia calorífica. És a dir, és 4,4 vegades més eficient energèticament que els actuals radiadors 
elèctrics que podríem dir que són resistències elèctriques pures amb un COP d’1. 

Però aquest valor del COP, facilitat pel fabricant de l'equip, varia en funció directa de la temperatura exterior. Com 
més baixa és la temperatura exterior, menor és el COP. El mateix es podria dir en mode de refrigeració, el rendiment 
s’anomena en aquest cas EER (Energy Efficiency Ratio). 

 

En quant a l’energia fotovoltaica, es preveu que l'autoconsum domèstic serà plenament rendible a Espanya, sense 
necessitat de subvencions, en quatre anys, segons la previsió de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), que 
agrupa les empreses del sector. Les principals raons són que el cost de fabricació de les plaques fotovoltaiques s'ha 
abaratit un 70% en els darrers quatre anys i, per l’altre banda, el preu de l'electricitat i dels combustibles fòssils 
continua pujant any rere any (per l'alça del preu del gas o el petroli). 

És per això que generar electricitat fotovoltaica segons la modalitat de balanç net sortirà cada vegada més a compte, 
afavorint la generació distribuïda a partir de moltes i petites centrals situades més a prop dels punts de consum, a 
diferència del model actual de poques i grans plantes, com centrals hidroelèctriques o nuclears. 

En els últims 6 anys la factura elèctrica ha pujat més d'un 70% (un 11% des de començament d'any), el gasoil més 
del 100% en els últims 10 anys i l'IVA un 5% en els 2 últims anys (després de la nova pujada aprovada i que entra en 
vigor l'1 de setembre de 2012). 

En un país europeus capdavanter en renovables com Alemanya, en l’any 2010 el 51% dels més de 50.000 MW de la 
capacitat d'energia renovable ja estava en mans dels agricultors o ciutadans particulars.37 

 

                                                 
37 Font: Paul Gipe, www.wind-works.org  i www.unendlich-viel-energie.de 

 
 

S’ha de tenir en compte que si es volgués instal·lar panells fotovoltaics en un edifici plurifamiliar caldria 
que la comunitat de veïns es posés d’acord, si es que no hi ha un únic propietari. 

En l’edifici de Taradell aquest problema no existeix ja que la titularitat es troba en mans de l’INCASOL. 

 

La modalitat de “Balanç Net compartit” presenta encara més avantatges que no pas l’individual ja que 
permet aprofitar millor tota l’energia generada, repartint-la entre tots els vens de l’edifici o de la comunitat 
participant, i disminuint la proporció d’energia exportada a la xarxa general. 

 

Un altre escenari diferent seria el cas d’un habitatge unifamiliar. 

Si el muntatge de la instal·lació FV la realitzés el mateix propietari el cost seria molt més econòmic en 
comparació amb pressupost de l’edifici de Taradell, el període de retorn de la inversió es veuria també 
disminuït considerablement. 

Actualment ja es comercialitzen kit fotovoltaics per a l’autoconsum pensats per a que els propietaris se’ls 
instal·lin ells mateixos. 
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10 MILLORES ADOPTADES. SIMULACIONS INFORMÀTIQUES DEFINITIVES 

 

10.1 Resum de les millores adoptades 
 

A partir de la diagnosi inicial de l’edifici s’han proposat un conjunt de propostes per a la seva rehabilitació energètica 
amb l’objectiu d’aconseguir una millor qualificació energètica. 

 

Pressupostos i qualificacions parcials obtingudes amb el CE3X: 

 

Solucions constructives de millora de l’aïllament tèrmic de l’edifici: 

 Insuflat de càmera d’aire amb cel·lulosa:  7.449,20 €; Lletra F 65,56 kg/m2 CO2 

 Coberta invertida, + 4cm de poliestirè extruït:  2.939,19 €; Lletra G 82,04 kg/m2 CO2 

 Sostre garatge, fals sostre + 5cm de llana mineral: 13.620,21 €; Lletra G 78,42 kg/m2 CO2 

 

Substitució i millora de les instal·lacions: 

 Instal·lació solar tèrmica, + 2 col·lectors:  5.275,29 €; Lletra G 79,81 kg/m2 CO2 

 Bomba de calor Multi-Split Inverter:   83.489,33 €; Lletra D 27,14 kg/m2 CO2 

 Instal·lació fotovoltaica “Balanç Net”:   64.575,40 €; Lletra F 70,65 kg/m2 CO2 

Producció elèctrica Fotovoltaica:   15.028 kWh/any 

 

Pressupost total: 

 Rehabilitació energètica de l’edifici:   177.348,62 € 

 

 

10.2 LIDER 
L’edifici ha obtingut una demanda de calefacció de 84,71 kWh/m2, un 7,0% inferior respecte l’edifici de referència i 
per tant, en aquest aspecte, SÍ COMPLIRIA. La rehabilitació energètica s’ha traduït en una disminució del 9,31% de 
la demanda de calefacció. 

Però si tenim en compte tots els altres paràmetres per al compliment del DB HE-1, com pot ser les transmitàncies 
tèrmiques de les fusteries que no s’han substituït, l’edifici NO COMPLIRIA. 

Igualment s’informa que continua havent riscos de condensacions intersticials en els murs exteriors, tot i l’aïllament 
afegit. El programa LIDER no quantifica aquests riscos. Per a esbrinar quin és el grau de millora obtingut seria 
convenient realitzar un estudi més minuciós amb algun programa informàtic especialitzat, com pot ser l’eina gratuïta 
eCondensa2. Seria interessant esbrinar durant quants dies a l’any i amb quines circumstàncies apareixen els riscos 
de condensacions. 

 
Imatge 10.1. Programa LIDER, finestra de resultats. Edfici millorat 

 

Si en l’edifici actual no hi havia suficient demanda anual de refrigeració per a tenir-la en compte, encara 
ho és menys amb la rehabilitació energètica. En aquest sentit l’edifici també s’ha vist beneficiat. 

Es pot tornar a comparar les demandes de calefacció mensuals per façanes per a conèixer els canvis 
obtinguts respecte l’edifici actual. 

 
 

DEMANDA DE CALEFACCIÓ, KWh/m2 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Dec. Mitjana 
anual 

P1 Façana Nord 19,89 15,68 14,19 10,15 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 14,45 20,03 105,41 
P1 Façana Nord Actual 26,14 21,40 20,03 14,83 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 19,65 26,77 145,69 
P2 Façana Nord 18,84 15,22 13,97 10,18 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 13,97 19,30 102,70 
P2 Façana Nord Actual 20,77 16,38 14,90 10,74 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 15,14 20,87 110,69 
PB Façana sud 16,87 13,94 12,92 10,68 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 11,56 18,41 94,48 
PB Façana sud Actual 16,54 13,40 12,39 10,28 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 11,22 17,82 91,47 
P2 Façana sud 14,82 10,74 9,48 7,68 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 9,04 14,75 73,13 
P2 Façana sud Actual 15,66 11,40 10,11 8,16 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 9,65 15,57 77,69 
P1 Façana sud 11,93 8,48 7,61 6,38 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 7,18 11,89 58,87 
P1 Façana sud Actual 12,39 8,83 7,95 6,65 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 7,50 12,33 61,34 

           
Edifici 
Millorat: 84,71 

           
Edifici 
Actual: 93,41 

 Quadre 10.2. LIDER, demanda de calefacció mensual per façanes. Edifici Millorat \ Actual 



Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

 

69

 

Els habitatges que més s’han beneficiat han sigut els de la planta primera que donen a la façana nord. Això es degut 
a la millora tèrmica del sostre en contacte amb el garatge inferior, la demanda de calefacció ha disminuït un 27,6%. 

La resta d’habitatges la disminució està al voltant dels 4 i 7%, excepte els de la façana sud planta baixa. A diferència 
del que n’era d’esperar, aquests han tingut un lleuger 3,3% d’augment de la demanda, Una possible explicació 
estaria en que aquests rebien importants guanys tèrmics provinents de la planta immediatament superior, però que 
després de la millora de l’envolupant aquests tenen menors càrregues tèrmiques. 

 

Si mirem el conjunt de l’edifici la demanda de calefacció ha disminuït un 9,3%. 

 

També es manté el període de juny a setembre on la demanda és inexistent, no s‘ha ampliat. 

 
Gràfic 10.3. LIDER, demanda de calefacció mensual per façanes. Edifici Millorat \ Actual. 

 

10.3 CALENER 
L’edifici rehabilitat ha obtingut una lletra C, amb un total de 21,5 Kg CO2/m2, representa una disminució del 67,6%. 

 
 

 
Quadre 10.4. CALENER, Qualificació  , demandes, consums i emissions. Edifici Millorat. 

 

 

El consum d’energia final i primària és de 33,0 kWh/m2 (↓ 69,4%) i 86,0 kWh/m2 (↓ 67,76%), 
respectivament. 

 

El programa CALENER no permet incorporar sistemes de generació elèctrica amb energies renovables, 
com pot ser la instal·lació fotovoltaica que s’ha proposat. Si aquesta es pogués tenir en compte llavors la 
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qualificació energètica seria encara millor ja que l’energia produïda es descomptaria del consum elèctric de l’edifici. 

 

10.4 CE3X 
NOTA IMPORTANT: a la suma total d’emissions de CO2/m2 se li ha restat els 11,578 kg corresponents a la 
contribució energètica de la instal·lació fotovoltaica. 

 

La qualificació energètica ha millorat considerablement respecte l’edifici actual, s’ha obtingut una lletra B, amb unes 
emissions anuals totals de 15,39 Kg CO2/m2, representa una disminució del 81,28%. 

 

 
 

El fet més determinant en la disminució de les emissions ha sigut la incorporació del sistema de climatització amb 
bombes de calor d’alt rendiment, passant de 72,25 Kg CO2/m2 a 21,01 Kg CO2/m2 associades a la calefacció. La 
millora de l’envolupant, en quan a la disminució de les demandes, no ha tingut una repercussió tan destacada però 
també hi ha jugat a favor. 

Les emissions associades a la producció d’ACS s’han reduït gairebé un 40%, per tant la addició de 2 col·lectors nous 
també ha sigut prou beneficiosa. 

 

10.5 CE3 
En aquest cas, a l’igual que amb el CALENER, s’ha obtingut una lletra C, amb unes emissions anuals de 21,73 Kg 
CO2/m2, respecte els 130,24 Kg CO2/m2 inicials, representa una disminució del 83,31%. 

El consum d’energia final ha passat de 200,69 kWh/m2 a 33,51 kWh/m2 (83,30% d’estalvi). 

L’energia primària de 523,8 Wh/m2 a 87,44 kWh/m2 (16,69% d’estalvi). 

 
 

L’informe generat pel CE3 proporciona una etiqueta d’eficiència energètica força minsa. No permet esbrinar, per 
exemple, quines són les noves demandes d’energia o les característiques dels tancaments o sistemes millorats. 

 

 

10.6 Conclusions. Comparativa dels resultats obtinguts 
 

Tant el CALENER com el CE3 han obtingut una lletra C, el CE3X en canvi una B. 

D’aquesta manera s’ha aconseguit augmentar en dues o més lletres la qualificació de l’edifici inicial, tal 
com exigeix la normativa. 

 

En quant als tants per cents de millora el CE3 és el que ha obtingut millors percentatges però continua 
sent el que dóna la pitjor qualificació energètica, en part perquè partia d’uns indicadors inicials més 
elevats (a diferència del CE3X i el CALENER). 

 

El següent quadre resum permet comparar els resultats dels 3 programes de certificació energètica. 

 
 

Observacions sobre el CE3X i CE3 

Observacions referents a la definició i anàlisi de les propostes de millores: 

 Millores d’envolupants: Tots dos presenten moltes mancances per a definir millores de 
tancaments, finestres, instal·lacions, etc. 

• CE3X: no permet introduir alhora diferents tipus de millora en diferents envolupants, però 
es pot solucionar importan un edifici que incorpori totes les millores. 

ACTUAL ACTUAL ACTUAL

Q
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ

  Calefacció 59,6 16,1 73,0% 72,249 21,085 70,8% 125,55 18,92 84,9%

  Refrigeració - - - 3,924 2,253 - -

  ACS 7,0 5,4 22,9% 6,057 3,634 40,0% 4,69 2,8 40,1%

TOTALS 66,6 21,5 67,7% 82,23 15,394 81,3% 130,24 21,73 83,3%

  Calefacció 93,4 84,7 9,3% 105,758 96,849 8,4% 159,81 ? -

  Refrigeració - - - 10,278 11,321 - - - -

  ACS ? ? - - - - 13,73 ? -

TOTALS 93,4 + ? 84,7 + ? - 116,036 108,17 6,8% 173,54 ? -

  Calefacció 96,9 24,8 74,5% - - - 193,46 29,2 -

  Refrigeració - - - - - - - - -

  ACS 10,9 8,3 24,1% - - - 7,23 4,3 -

TOTALS 107,8 33,0 69,4% 120,7 41,6 65,5% 200,69 33,51 83,3%

  Calefacció 238,6 64,5 73,0% - - - 504,93 76,12 -

  Refrigeració - - - - - - - - -

  ACS 28,3 21,5 24,0% - - - 18,87 11,32 -

TOTALS 266,9 86,0 67,8% ? ? ? 523,8 87,44 83,3%

Nota important: valor descomptant 11,578 kg/m2 de CO2 de la instal·lació fotovoltaica.
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• CE3: el programa suggereix diferents millores de transmitància tèrmica, però de vegades aquestes són 
inclús pitjors que les inicials. Només és poden modificar globalment tancaments exteriors en funció de 
l’orientació i no permet canviar l’aïllament d’un espai concret, com per exemple el sostre del garatge o 
la coberta invertida dels habitatges. 

 Instal·lacions: El CE3 és molt limitat, a diferència del CE3X. 

 Anàlisi econòmica de les millores: El CE3X permet conèixer la viabilitat econòmica de les diferents millores, 
inclús permet introduir les factures energètiques de l’edifici actual per a saber els estalvis obtinguts. 

El CE3 presenta una important deficiència ja que no té incorporada aquesta funcionalitat incomplint els 
requisits que estableix la normativa. Es desconeix si pròximament se solucionarà aquest fet. 

 Informe de resultats:  

• CE3X: descriu suficientment les característiques de l’edifici i les propostes de millores, dedicant-li molt 
d’espai per a definir els ponts tèrmics. No permet introduir alhora diferents tipus de millora en diferents 
envolupants, però es pot solucionar important un edifici amb totes les millores. L’informe final només 
pot contenir 3 grups de millora com a màxim. 

No desglossa els consums finals per usos energètics (calefacció, refrigeració o ACS) i tampoc indica 
quin és el consum d’energia primària. 

• CE3: No descriu suficientment les característiques de l’edifici. En canvi, l’informe final sí permet 
incorporar tantes combinacions de millores com es vulgui malgrat que no es pugui imprimir tots els 
resultats en un únic informe final (s’han d’imprimir per separat: emissions de CO2, consums, 
demandes, ...). 

 

Un fet que crida molt l’atenció és que després de tota la feina dedicada a introduir les millores en el CE3 aquest no 
permet desar-les per a posteriors consultes o edicions. 

 

 

11 CONCLUSIONS FINALS 

 

A mode de resum podríem dir que la renovació energètica d’edificis existents hauria de fixar-se els 
següents objectius: 

 

 Pas 1. REDUIR: aquest és el primer i més important punt ja que de res serveix millorar els altres 
aspectes si prèviament no s’ha actuat en aquest. Cal intentar reduir al màxim les pèrdues 
tèrmiques mitjançant una millora de l’aïllament, el control de la ventilació i les renovacions d’aire, 
la utilització de sistemes passius de climatització com poden ser els guanys i pèrdues solars 
segons l’estació de l’any, aprofitar la il·luminació natural, etc. 

 Pas 2. RENOVABLES: utilitzar preferentment energies procedents de fonts renovables, com la 
solar tèrmica i fotovoltaica, la biomassa, la geotèrmia, l’eòlica, etc. Aquestes tecnologies són 
sostenibles i respectuoses amb el mediambient. Tanmateix, la seva continua evolució les fa cada 
cop més viables ja sigui des de el punt tecnològic com econòmic, sent una alternativa factible a 
les convencionals basades més en combustibles fòssils o altres fonts no renovables. 

 Pas 3. EFICIÈNCIA: que es pot resumir en “fer més amb menys”, és a dir, utilitzar menys 
recursos que els actuals per aconseguir els mateixos o inclús millors serveis sense que el confort 
dels ocupants es vegi afectat negativament. Si és inevitable utilitzar energies no renovables cal 
que es faci de la forma més eficient i menys contaminant. Suposa la implantació de sistemes de 
calderes, bombes de calor, il·luminació , etc, amb el major rendiment energètic possible. 

 

Des del punt de vista constructiu, la renovació energètica també hauria de prioritzar la utilització de 
tècniques i materials lo més sostenibles possibles, com poden ser els aïllaments d’origen vegetal o de 
poca energia incorporada analitzats en aquest treball. Aquests són cada dia més coneguts i acceptats en 
el sector de la construcció, els preus també es van equiparant, o inclús millorant, amb els convencionals 
que no són tant respectuosos amb el mediambient. 

 

La microgeneració d'energia distribuïda segons el model de "Balanç Net" o "autoconsum" pot suposar un 
impuls per al sector d'energies renovables oferint una solució a la crisis econòmica i mediambiental 
actual. Les instal·lacions fotovoltaiques o minieòliques, de forma separada o combinada, permet la 
creació de molts llocs de treball. Aquestes energies també tenen uns efectes favorables per a la 
conscienciació mediambiental dels consumidors, quan l'autoproductor sap quan costa produir un kWh 
vigila amb més cura com es consumeix l'electricitat, evitant malbarataments innecessaris. 

 

Abans de començar una rehabilitació energètica és important poder conèixer de primera mà en quin estat 
es troba l’edifici, estudiar tota la documentació disponible, detectar els seus punts febles i forts, fer una 
monitorització lo més àmplia i precisa possible, utilitzar eines homologades per a certificar energèticament 
l’edifici actual i el millorat, conèixer l’opinió dels usuaris, analitzar la possibilitat d’incorporar energies 
renovables o instal·lacions més eficients, etc. Aquest treball de fi de grau s’ha fet seguint aquestes 
indicacions. 

 

La gairebé vintena de vintena de viatges que s’han fet a Taradell per a fer les enquestes i demés 
inspeccions “in situ” han sigut valuoses, tot i que la durada del projecte s’ha prologat més de lo esperat 
inicialment. 
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El pressupost final de la proposta de rehabilitació energètica de l’edifici ascendeix a 177.348,62 €. 

 

Per a cada proposta de millora s’ha calculat el TIR corresponent, però amb la rehabilitació energètic de l’edifici es pot 
optenir un TIR aproximat de 6,5% als 25 anys i un Pay-back de 13 anys38. 

 

Taula resum final (CEX3): 

Denominació:    Rehabilitació energètica de l’edifici 

Pressupost:    177.348,62 € 

Consum energètic estimat edifici:  41,6 kWh/m2 (actual: 120,7 kWh/m2) 

Estalvi elèctric edifici39:   12.086,20 € (primer any) 

Retorn de la inversió:   12,99 anys 

TIR (25 anys):    6,50 % 

Emissions de CO2:   15,394 kg/m2 (actual: 82,23 kg/m2) 

Qualificació energètica   B (actual: G) 

 

Per a fer front a aquesta despesa s’hauria d’aprofitar els fons europeus del Projecte RELS. És evident que una 
quantitat de diners tan important seria difícilment assumible per a una comunitat de veïns que no disposés d’aquesta 
subvenció. 

 

Unes de les principals motivacions per a realitzar aquest TFG no ha sigut cap altre que impulsar el coneixement 
sobre la certificació energètica d’edificis, sobretot pel que fa als existents, tenim present els canvis que es donaran 
pròximament en el nostre país arran de la entrada en vigor del nou marc normatiu. 

 

                                                 
38 Càlcul aproximat a partir de l’estalvi del 65,5% en el consum final d’electricitat, obtingut amb el programa CE3X. 
39 Factor de conversió: tarifa elèctrica TUR 0,1895738 €/kWh incloent el terme d’energia, l’impost d’electricitat i l’IVA, però sense tenir en compte 
el terme de potència d’energia i el lloguer d’equips. 

 

Possibles treballs de fi de grau continuadors d’aquest: 

 

 Seguiment de les obres de rehabilitació de l’edifici de Taradell o dels altres edificis que hi 
participen en el projecte RELS, en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 

 Realitzar una nova diagnosi energètica un cop rehabilitat l’edifici, incloent enquestes als veïns, la 
monitorització, etc. Comprovar el grau d’assoliment dels objectius inicials de reducció dels 
consums energètics i verificar la fiabilitat dels programes de certificació d’edificis existents. 
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Solar tèrmica: 
Instalaciones de energía solar térmica para la obtención de ACS en viviendas. 
Luis Monge Malo. Ed. Marcombo S.A. Colección Nuevas energías. 2010 
 
Taula G.2 Dades climàtiques mensuals de comarques de Catalunya, T en ºC y HR en %. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura. Instalaciones de Energía Solar 
Térmica. IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). 2009 
 
 
Fotovoltaica: 
Instalaciones de energía fotovoltaica. 
Narciso Moreno Alfonso i Lorena García Díaz. Ibergaceta Publicaciones, S.L. Madrid. 2010 
 
PVGIS. Photovoltaic Geographical Information System. European Communities, 2001-2010. 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 
 
Decret 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions 
d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 
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Manuals programes informàtics: 
Manual de LIDER. Empresa URSA 
 
Manual CALENER VYP. IDAE 
 
Manual de usuario del programa de calificación energética de edificios existentes CE3X 
MIYABI i CENER 
 
Manual de usuario del programa de calificación energética de edificios existentes CE3 
Applus Norcontrol, SLU 
 
Manual CERMA R 
ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración) 
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13 AGRAÏMENTS 

 

Abans de finalitzar voldria agrair a totes aquelles persones que amb els seus coneixements, consells i recolzaments 
han fet possible la realització d’aquest treball de fi de grau. 

 

Haig de destacar a tots els companys integrants del projecte RELS amb qui he compartit interessants hores de feina, 
reunions i viatges a Taradell. Sense voler deixar-me a ningú: 

- de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: Anna Mestre, Marta Arrufí, Daniel Velasco i Cristina Cardenete. 

- de la UPC del Vallès: Daniel Calatayud i Fabián López. 

 

Al senyor Pere Espinet, veí de Taradell, per proporcionar-me desinteressadament valuoses dades de la seva estació 
meteorològica. 

 

Als veïns de l’edifici de Taradell, per la seva col·laboració en la realització de les enquestes i la monitorització dels 
seus habitatges. 

 

A tots els professors i companys d’estudi amb qui he tingut la sort de compartir els darrers quatre anys de carrera. 

 

I finalment i principalment a l’Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra, professora i catedràtica del Departament de 
Física Aplicada de l’EPSEB i tutora del present treball. Tinc que agrair-li la confiança mostrar en mi alhora de 
proposar-me la realització d’aquest projecte, les seves valuoses aportacions i paciència, així com facilitar-me l’accés 
als instruments de monitorització i mesura pertanyents al laboratori d’acústica i estalvi energètic utilitzats durant la 
realització d’aquests treball. 

 

 




