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ABSTRACT                                                                                                                                                    English 

 

This final degree project ains to boost and promote the building energy efficiency, from demand limitation like a 

fundamental tool at existing buildings, combining in-situ methodology analysis, data collection, thermography and 

three dimensional simulation with informatic tools, to obtain objective data at the moment we create solutions for 

diagnostic problems and use this to encourage minimize intrinsic negative impact about constructive processes 

saving the environment. 

The building object of study, actually and since their construction at El Masnou in 1976 has been dedicated to 

educational use (tertiary sector). The Mediterrania Centre carries 38 years of exercise although by different reasons 

has had several reforms, we can to say that is not progressing adequately, because the analyzed deficiencies 

hinder the purpose academic quality. 

Separated building on a plot, was conceived to maximize the natural light and ventilation through its shape and 

orientation, including the basement floor. On the other hand, the traditional construction used, techniques, 

procedures and systems solutions of that time, today originate torts and disconformities, especially when we want 

develop the normal educational activity and achieve low energy standards, contributing to the common purpose 

of reducing greenhouse gases emissions such as CO2. 

This study is a clear example about how the lack of foresight in project phase and construction regarding 

subsequent maintenance and use stages of systems leads to decisive problems during building exploitation stage 

and adequate rehabilitation possibilities. Saving in important areas such as insulation, increases demand, the 

inefficiency and substantially energetic costs, moreover, favour the contamination depending upon no renewable 

energetic sources. 

Desiring to guide the transformation process to a sustainable scholar centre, improving the building’s lifecycle and 

the users comfort, we pose this project that focuses in: 

 

 The building previous study and constructive typology, creating and updating the graphic documentation 

that actually was inexact or inexistent. 

 Systems parameters use analysis, of consumption and energetic demand. 

 Acoustic and thermal parameters study. 

 Energetic rehabilitation, acoustic – thermal and lighting conditioning. 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESUM                                                                                                                                              Català  

El present projecte final de grau pretén potenciar i promoure la rehabilitació energètica, des de la limitació de la 

demanda com a eina fonamental en la intervenció d’edificis existents, combinant la metodologia d’anàlisi in-situ, 

recollida de dades, termografia i simulació tridimensional amb eines informàtiques, per tal d’obtenir dades 

objectives a l’hora de crear propostes de millora que cerquin la resolució de les problemàtiques diagnosticades i 

que amb aquestes es fomenti minimitzar l’impacte negatiu intrínsec dels processos constructius salvaguardant el 

medi ambient. 

L’edifici objecte d’estudi, actualment i des de la seva construcció a El Masnou el 1976 ha estat dedicat a l’ús 

docent (sector terciari). L’IES Mediterrània du 38 anys d’exercici i encara que per diferents motius ha tingut varies 

reformes(1), podem dir que no progressa adequadament, ja que les deficiències analitzades obstaculitzen la 

qualitat del propòsit lectiu. 

Edifici aïllat a parcel·la, va ésser concebut per poder aprofitar al màxim la il·luminació i ventilació natural 

mitjançant la seva forma i orientació. D’altra banda, la construcció tradicional emprada, les tècniques, 

procediments i sistemes resolts d’ençà, avui originen greuges i disconformitats, sobretot quan volen continuar 

desenvolupant l’activitat docent amb normalitat i assolir estàndards de baix consum energètic, contribuint en el 

propòsit comú de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle com el CO2. 

Aquest estudi és un clar exemple de que la manca de previsió en fase de projecte i construcció vers les posteriors 

etapes de manteniment i ús de les instal·lacions desemboca en problemàtiques de caire decisiu durant l’etapa 

d’explotació de l’edifici i les possibles rehabilitacions escaients. Estalviant en partides importants com l’aïllament, 

s’augmenta la demanda, la ineficiència i substancialment els costos energètics, i d’altra banda afavorim 

l’augment de la contaminació al dependre de fonts energètiques no renovables. 

Amb el desig de guiar el procés de transformació cap a un centre escolar més sostenible, millorant la vida útil de 

l’edifici i el confort dels usuaris, plantegem aquest projecte que es centrarà en: 

 L’estudi previ de l’edifici i la seva tipologia constructiva, creant i actualitzant la documentació gràfica que 

fins ara era inexacta o inexistent. 

 Anàlisi dels paràmetres d’ús de les instal·lacions, de consum i de demanda energètica. 

 Estudi dels paràmetres de confort acústic i tèrmic. 

 Propostes de rehabilitació energètica, acondicionament acústic – tèrmic i lumínic. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(1) Històric d’actuacions de millora i manteniment. Pàg. 13 
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PREFACI 

L'eficiència energètica es pot definir com la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis 

energètics, sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i 

fomentant un comportament raonable del seu ús. 

Segons objectiu europeu, l’arquitectura es dirigeix a edificis amb requisits de disseny i eficiència energètica molt 

més exigents que els actuals i que demanden poca o ninguna energia (Edificis de consum d’energia zero o quasi 

nul). Però, en aquest procés no es pot oblidar la rehabilitació d’edificis existents, ja que representa un percentatge 

molt elevat del total del parc d’edificis.  

El sector residencial en España suposa el 17% del consum d’energia final i el 26%, si als habitatges se’ls hi sumen els 

edificis del sector terciari. A més, només l’ús d’energia en els habitatges suposa la cinquena part de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle del nostre país. Es per això, que la construcció; la rehabilitació d’edificis existents i la seva 

adaptació a que siguin sostenibles es una feina prioritària si volem reduir la demanda global d’energia.  

Caldria, avui en dia, que els centres docents presentessin un elevat nivell de confort degut a la naturalesa i 

importància de les activitats que hi tenen lloc i als llargs períodes de temps que tant el professorat com l'alumnat 

inverteixen en aquests centres educatius. 

El propi procés d'aprenentatge estarà condicionat amb els ambients en què aquest es produeixi, per la qual cosa 

s'ha de buscar solucions energèticament més eficients que assegurin la correcta construcció del procés cognitiu. 

L'optimització energètica de les instal·lacions de centres educatius s'ha de basar en mesures de l'eficiència 

energètica, la inclusió d'energies renovables, el respecte mediambiental i la sostenibilitat. Cal destacar 

l'heterogeneïtat de les instal·lacions que alberguen sota el concepte de centre educatiu o docent, abastant des 

de universitats fins a guarderies passant per col·legis i instituts, contemplant no només l'existència d'aules i zones de 

treball, sinó d'espais com a zones comuns, lavabos, vestuaris, cafeteries, gimnasos, etc. 

Si tenim en compte que aquests alumnes són la base en què es fonamenta la societat del futur, seria recomanable 

conscienciar i educar sobre la necessitat d'un plantejament sostenible del planeta en què vivim, incloent tasques 

d'informació i formació, tant de l'alumnat com del personal docent i altres usuaris d'aquestes instal·lació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La millora constant de l'eficiència energètica mitjançant l'optimització dels recursos  públics i els consums quan sigui 

possible constitueix un deure social que té una  especial importància en l'entorn escolar, ja que contribueix 

decisivament a crear en els  escolars, els ciutadans del futur, la consciència de la necessitat de fer un ús racional i 

intel·ligent dels recursos disponibles amb la finalitat de promoure l’avaluació i rehabilitació energètica en edificis 

existents, donant resposta a les problemàtiques ambientals que patim en l’actualitat i d’aquesta manera tractar les 

deficiències a diagnosticar. 

 

L’objectiu principal d’aquest treball, entre d’altres, es recopilar les possibles solucions constructives o canvis 

substancials que puguin millorar de manera significativa l’eficiència energètica de l’edifici estudiat, que en aquest 

cas es tracta de L’IES Mediterrània, situat a la població de El Masnou.  

1.1 OBJECTIUS 
 

Conseqüentment, els objectius que esdevenen del principal i  que ens hem proposat per assolir aquest diagnòstic 

energètic són també els següents: 

 Realitzar un aixecament de dades òptim pel reconeixement de les característiques arquitectòniques i 

constructives de l’envolupant. 

 

 Detecció de les disconformitats per tal de cercar les solucions més escaients, que potenc iïn l’estalvi, 

l’eficàcia i l’eficiència de recursos i energies. 

 

 Identificar les àrees on hi ha els majors estalvis potencials d'energia.  

 Crear l’inventari de les instal·lacions de climatització i il·luminació del centre, detectant tots els aparells de 

consum que s’integren per cobrir les necessitats dels usuaris. 

 

 Control i seguiment de les condicions de confort per desenvolupar correctament l’activitat docent. 

 

 Quantificar, analitzar i classificar els consums energètics del centre, es a dir, còmput i avaluació del balanç 

energètic de l’escola, tenint en compte els paràmetres que generen el consum i la demanda de recursos 

energètics. 

 Optimització de l’ús, la gestió i el manteniment dels espais. 

 

 Quantificar aquests estalvis tant energètica com econòmicament i proposar una metodologia per a la 

implementació d'aquestes mesures.  

 

 Estudiar la viabilitat d'implantació d'energies renovables.  

 

 Simular la demanda energètica de l'edifici respecte a una de referència segons el CTE HE1 i obtenir una 

qualificació energètica. 

 Difusió i conscienciació contribuint a l’efectivitat de les propostes de millora a adoptar. 

 

 

Per desenvolupar aquest treball de camp s’ha establert una metodologia en l’obtenció de paràmetres i resultats 

partint d’una exhaustiva presa de dades de característiques de l’edifici i de les instal·lacions; comparativa entre la 

demanda energètica i el consum real de l’edifici; estudi del comportament dels usuaris i del manteniment, per tal 

de poder obtenir propostes de millora considerant la normativa aplicable (CTE DB HE, DB HR, Decret 

d’ecoeficiència, etc.) i la possibilitat real d’intervenció en aquests edificis; tot plegat per tal de poder realitzar un 

recull i tractament significatiu de la informació obtinguda col·lectivament, i d’aquesta manera ten ir com a 

referència dades d’edificis actualment en ús en la realització de futurs estudis. 

 

L’IES Mediterrània va mostrar la seva voluntat per solucionar les diferents mancances en matèria de confort tèrmic i 

acústic que pateix l’escola (any de construcció: 1976), les quals al no ser tractades correctament dificulten i 

disminueixen la qualitat de l’ensenyament. Per aquesta raó es va voler integrar aquest edifici com a objecte 

d’avaluació en el present PFG i, en definitiva, al conjunt de sinèrgies esmentades anteriorment, al encaixar 

plenament en la línia d’estudis a realitzar, vist que el centre necessita assessorament tècnic en quant a 

l’acondicionament acústic - tèrmic i a l’eficiència energètica dels sistemes cercant convertir-se en un centre 

docent més sostenible. 

 

Com a primera presa de contacte va caldre comprendre l’edifici i el seu funcionament, veure com responia a les 

demandes dels usuaris, quins eren els defectes o mancances constructives i de manteniment, trobar quins eren els 

seus punts forts i com potenciar-los.  

 

La metodologia (Fig. 1.1) realitzada en el present projecte es composa de les següents fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 Metodologia d’estudi 

 

 

Iniciant l’aixecament de dades (Fase 1), ha calgut realizar l’aixecament complert de la memòria gràfica de 

l’edifici, degut a que la disponible resultava obsoleta i hagués originat imprecisions en els resultats obtinguts. 

 

Per la definició de l’envolupant i les característiques dels materials que la formen, s’ha consultat la base de dades 

de l’Institut Tecnològic de Catalunya (iTec) i del Catàleg de dades d’elements constructius del CTE a l’hora 

d’adequar els elements existents amb informació significativa (transmissió del calor, vapor d’aigua, etc). 

 

En l’avaluació de la demanda tèrmica (Fase 2) s’ha realitzat el Balanç energètic de l’edifici, mitjançant el qual s’ha 

establert la transmitància de l’envolupant (U) a partir de l’ajuda de programari informàtic en la comprovació del 

                  PREDIAGNOSI 

                 AIXECAMENT DE DADES 

                 AVALUACIÓ 

                   DIAGNOSI I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

                  PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

FASE 0 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 
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mètode general per a edificis del sector terciari descrit en el CTE DB-HE1. Per aconseguir aquest fi, s’ha introduït 

l’edifici en tres programes amb llicència lliure, desenvolupats mitjançant la promoció del Ministeri de Foment del 

Govern de l’Estat. 

 

El LIDER es basa en la verificació de la Limitació de la demanda, el CALENER VyP que d’altra banda, es centra en 

l’estudi de les instal·lacions i el consum energètic associat, juntament amb la contaminació generada, tot realitzant 

La certificació energètica de l’edifici i finalment, el CE3X que consisteix en l’obtenció de l’etiqueta d’eficiència 

energètica, inclosa en el document de certificació generat automàticament pel programa informàtic i incorpora a 

més una sèrie de conjunts de  mesures de millora d'eficiència energètica, i la possibilitat de realitzar un  anàlisi 

econòmic de l'impacte d'aquestes mesures basat en els estalvis energètics  estimats per l'eina o les factures de 

consum d'energia. 

 

Per tal de dur a terme dita qualificació dels sistemes, s’ha comprovat també la instal·lació d’il·luminació verificant 

el compliment del CTE DB-HE3, mitjançant el programa de càlcul DIALUX a l’hora d’obtenir els valors d’eficiència 

energètica en il·luminació. Cercant aquesta eficiència, ha calgut enregistrar l’aprofitament que realitza l’edifici de 

la llum natural, mitjançant un estudi lumínic amb mesures in situ amb ajuda d’un luxòmetre en els espais més 

significatius. 

 

Referent a l’anàlisi del consum de recursos actuals s’ha fet un estudi detallat del consum en electricitat, aigua, gas 

i gasoil, parant especial atenció en el sistemes de calefacció i climatització. Tot complementant les dades 

obtingudes amb la simulació, s’han realitzat termografies de les façanes per estudiar el comportament real dels 

tancaments i els ponts tèrmics a partir d’eines d’avantguarda.  

 

Un cop tractada la informació abans esmentada se’ns permet avaluar la seva petjada ecològica, mitjançant el 

còmput d’energia total per sistemes (ACS, climatització, il·luminació) i energia primària per fonts d’origen 

(electricitat, gasoil, gas, aigua). Encara que el nostre objectiu no serà tant ambiciós com per arribar a certificar 

energèticament el nostre cas pràctic, creiem necessària l’obtenció de dits resultats per tal de tenir els paràmetres 

adequats alhora d’avaluar el potencial d’estalvi energètic. 

 

D’altra banda, a l’hora de tractar els paràmetres referents a l’acondicionament acústic dels espais interiors s’han 

realitzat mesuraments in-situ a les estances més representatives per tal de comprovar l’índex de reverberació. 

També en una aula tipus, s’ha calculat la resistència acústica front els espais adjacents. 

 

Un cop valorades les singularitats del nostre projecte (estudi acústic – tèrmic), s’han desitjat complementar els 

paràmetres a estudiar, donant així major fiabilitat dels resultats obtinguts a partir dels mesuraments acústics i del 

programa LIDER en quant a la comprovació de l’envolupant, mitjançant altres recursos informàtics. 

 

Les línies d’actuació i les propostes de millora s’han realitzat tenint en compte que en alguns casos els pressupostos 

disponibles són mínims, degut al tractament teòric del projecte i marcats per l’actual època de crisi. Dins d’aquest 

estudi es suggereixen les més econòmiques, amb més benefici i viabilitat real d’actuació partint des del nostre 

parer com a tècnics. 

 

En resum, s’han verificat els següents aspectes de l’edifici amb l’objectiu últim d’introduir mesures d’estalvi 

energètic per poder reduir les emissions de CO2 i així contribuir activament al compliment del protocol de Kyoto: 

 

- Envolupant 

- Particions interiors. 

- Instal·lacions de climatització. 

- Il·luminació. 

- Gestió d’espais. 

- Hàbits dels usuaris. 

- Disseny de l’edifici. 

 

Així com altres aspectes que inclou el decret d’ecoeficiència i el CTE, els quals contribueixen a la sostenibilitat i 

habitabilitat de l’edifici com per exemple: 

 

- Estalvi d’aigua. 

- Acústica. 

- Tractament de residus. 

- Materials i sistemes de construcció. 
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2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE/ PROJECT DEFINITION 

The present practical case has the singularity of integrating two completely different areas, namely the analysis of 

acoustic comfort and thermal comfort.  

Due to the fact that there is a need to find a solution for both aspects in order to fit the building spaces to its use, we 

have put forward a specific methodology so as to tackle both problems. 

2.1 METODOLOGIA/ METHODOLOGY 

 
In order to set criteria for energy-saving and acoustic comfort in buildings and facilities, there is a need for multi-level 

means and collaborations. Consequently, all the agents involved in the process should be borne in mind from the 

very beginning. 

Previously, in the introduction of the present paper, an outline of the methodology was made (see fig. 1.1.). This 

methodology consists of four major stages, to which we should add the preliminary stage, i.e. Stage 0, which is 

meant to define the initial state of the project. 

 

 Stage 0: Preliminary Diagnosis 

 Stage 1: Data collection 

 Stage 2: Evaluation 

 Stage 3: Diagnosis and action plan 

 Stage 4: Intervention suggestions 

 

Fase 0: Prediagnosi / Stage 0: Preliminary Diagnosis  

The Preliminary Diagnosis is the first stage of the whole process and it is intended to spot the impediments to the 

proper functioning of the building. In the light of this goal, a description of the building is given, including its location, 

geometry, existing condition and main deficiencies, as well as the scope of work. 

Thus, it will be possible for us to evaluate the existing condition as well as to determine the potential to improve the 

objectives and their viability. For example, if we set the objective for reducing energy consumption by 50%, first of all 

we have to specify the parameter with reference to which the reduction is intended (annual consumption, total 

resources consumption, specific energetic uses, m2, etc.). 

The present stage requires enough data so as to identify the trend of the parameters to be studied and, according 

to the quantity of this data, to deliver an action plan. Given that what is done here is an outline of the initial 

condition in the light of the available data, this stage is called Preliminary Diagnosis, for the actual diagnosis will be 

the findings of the study, consisting of an in-depth and thorough analysis based on the information gathered. 

On the other hand, concerning large-scale action plans, the present research may suggest the necessity to perform 

a complete Energy Audit.  

Regarding our object of study, i.e. the IES Mediterrània high school, the Preliminary Diagnosis was carried out on the 

basis of the available information in two levels: 
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 Level 1: Analysis of the Whole Building Energy Use (WBEU) 

 Level 2: Analysis of the comfort conditions (from thermal and acoustic perspectives)    

 

The assessment of the analysed levels will allow us to set a series of energy measures. This, in turn, will make it possible 

to establish a work plan developed specifically for the building, and focusing on: 

 

- Energy and waste assessment 

- Acoustic assessment 

- Analysis of the quality of the inner air 

- Analysis of the building management systems 

 

Fase 1: Aixecament de dades  / Stage 1: Data collection 

This is the first stage of the exercise, upon which depends the accuracy and reliability of the results of the following 

stages. For this reason, the managers and the users of the building should do their best to provide us with as much 

information as possible concerning the building. This process is aimed at gathering all the necessary information in 

order to understand how the building operates, its existing condition, as well as its energy input: 

 Basic level access (BL): for buildings with scarce information or with data to be verified. 

 Medium level access (ML): for buildings with incomplete data which needs to be improved quantitatively 

and qualitatively. 

 Detailed level access (DL): for buildings in which data is widely available, and needs to be noted only. 

 

Furthermore, the data gathered may be considered either “static data” or “dynamic data” according to the 

changes that may occur in the building over time. Thus, we have the architectural features of the facility, which are 

not supposed to change and, hence, should be considered “static”; on the contrary, the intensity of use and the 

comfort conditions of a building or facility are to be considered “dynamic”. We make this distinction here because 

each one requires a different work-field and, therefore, has to be reflected in a different document format. 

 

Com ja hem dit, el procés d’aixecament de dades té com a objectiu recollir tota aquella informació de l’edifici 

que ens permeti entendre com funciona, en quines condicions es troba i quin consum de recursos està generant. 

Per aquest motiu hem de distingir clarament el que seran: “dades arquitectòniques”, que ens ajudaran a entendre 

com funciona l’edifici envers l’entorn (l’orientació, el volum, els sistemes arquitectònics, etc.); “dades 

constructives”, que han de donar-nos la informació sobre com treballa l’edifici per si sol i quin paper té l’envolupant 

en el balanç energètic o els acabats interiors en la qualitat de l’acústica (la disposició de les obertures, els tipus de 

tancaments, els materials que hi intervenen...); i les “dades referides a les instal·lacions”, com els tipus de sistemes 

de refrigeració i calefacció, si existeix sectorització de xarxes, o la qualitat lumínica assolida, etc. 

 

Finalment hi ha una valoració de les dades que es recullen que nosaltres diferenciem entre quantitat i qualitat. Per 

tal d’implementar la quantitat de dades, sota criteris raonables, es pot: millorar la informació que ofere ixen els 

plànols disponibles de l’edifici, realitzar seccions constructives i crear un annex fotogràfic per deixar constància de 

la informació. 

 

Un cop s’ha tingut accés al màxim de dades cal millorar-ne la qualitat, cosa que aconseguirem transformant a 

formats digitals els plànols en suport paper, fent enquestes als usuaris de l’edifici per a detectar conflictes o 

desconforts, etc. 

Les dades que recollim en origen i les que puguem aconseguir durant l’aixecament són determinants, ja que 

marcaran la direcció en que hem d’enfocar el procés d’anàlisi complet, la direcció de les nostres conclusions i 

perquè ens permetran també albirar les propostes d’intervenció que se’n puguin derivar. Cal, això sí, ser realistes i 

procurar ajustar-se a les possibilitats i peculiaritats de l’edifici a estudiar per tal d’extreure’n el màxim profit de les 

seves singularitats. 

 

Fase 2: Avaluació / Stage 2: Evaluation 

 

As we noted earlier, the data collection is a very time-consuming task and requires a high level of accuracy in order 

to ensure its reliability. Once this task is performed, the data should undergo an assessment, which, in turn, will allow 

us to conduct the diagnosis of the building we are studying. The aim here is to process the gathered data so as to 

assess the following aspects: 

 Consumption of energy and other resources through the monitoring of energy meters when possible. 

 Consumption of energy and other resources through meter readings and computerisation of the billing 

data. 

 Description of the systems and appliances that consume energy and are intended for air-conditioning and 

lighting use. 

 Results of on-site measurements and testing (building envelope thermography, luminous flux record, inside 

acoustic reverberation, etc.). 

 When possible, the building’s operating parameters (occupancy patterns, maintenance, management 

and comfort parameters). 

 

Amb aquestes dades es poden extreure el que anomenem índex o valors significatius, que permeten caracteritzar 

l’edifici.  

 

No hem d’oblidar que l’avaluació global de l’eficiència energètica d’un edifici es realitza mitjançant la 

comparació entre la demanda energètica teòrica i el consum efectiu que s’observa a través de la facturació 

anual. L’anàlisi del que consumeix l’edifici, respecte al que hauria de consumir teòricament, permetrà valorar el 

potencial d’estalvi i les oportunitats de millora. Tanmateix, en altres aspectes com la transmitància tèrmica, la 

qualitat lumínica o la sonoritat dels espais de treball s’haurà d’avaluar mitjançant la normativa vigent.  

 

Així mateix, l’estudi de les rutines en la gestió i el manteniment dels sistemes de l’edifici és útil per detectar 

mancances en el funcionament de les instal·lacions i, alhora, permet determinar l’ajust entre el nivell d’ocupació 

real i el grau de resposta dels sistemes a la seva demanda d’energia i recursos. Les possibles desviacions en aquests 

aspectes poden oferir la resposta a la diferència entre la demanda teòrica i el consum real enregistrat.  

 

Finalment, la valoració del consum de recursos no ha de deixar de banda la valoració del confort dels usuaris de 

l’edifici: es tracta de conèixer si l’edifici és eficaç atenent les necessitats energètiques, però el que és més 

important, si és eficient en relació als recursos que consumeix per a assolir-ho. 

 

Amb els Índexs o valors significatius aconseguirem transformar les dades aixecades, en diferents unitats i amb 

diverses eines, en valors unificats (kWh/m2, lux/espai, etc.) Donat que existeixen molts tipus d’índexs que busquen 

caracteritzar energèticament els edificis, caldrà escollir els més adients en funció dels objectius de l’anàlisi. 
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En aquest punt és on l’aixecament de dades pren significat, ja que la tasca mecànica de recollida i registre es 

transforma en uns Índexs significatius que permeten comparar l’edifici amb aquells Índexs o paràmetres de 

referència, que ens ajudaran a definir l’escenari de partida des del qual poder identificar les oportunitats de millora 

de l’edifici. 

 

En aquesta fase del treball ja es pot realitzar el diagnòstic, al que s’arriba després d’avaluar les dades i de 

comparar-les amb els valors de referència, i a partir d’aquí, es poden definir les línies d’actuació en què cal 

intervenir. 

 

Fase 3: Diagnòstic  

 

El reconeixement del comportament general de l’edifici i de les seves possibilitats de millora s’obté del diagnòstic 

parcial de cadascun dels àmbits analitzats: l’envolupant arquitectònica, els sistemes energètics, l’ús i la gestió. 

Aquest diagnòstic pot començar a definir les línies d’actuació on millorar l’eficiència del servei (l’educació en 

primer terme), de l’ús energètic i del consum de recursos a l’edifici, sempre tenint en compte la seva viabilitat, tant 

tècnica com econòmica i logística. 

 

Amb el diagnòstic hem de ser capaços de detectar les diferents possibilitats de millora en cadascun dels àmbits 

d’actuació esmentats, i també hem de poder valorar les propostes en funció de les dificultats que comporti la seva 

execució i posterior manteniment. En el cas d’un edifici en el que s’identifiquin actuacions de millora tant en 

l’envolupant com en el funcionament dels aparells de climatització, i en el supòsit que ambdues proporcionin un 

estalvi energètic similar, caldrà determinar la inversió necessària per a cadascuna, tant en costos com en logística, 

abans de decidir una proposta d’intervenció. 

Per tant, l’adequació i el grau de certesa del diagnòstic dependran directament de la qualitat de la informació 

recollida durant l’aixecament de dades i del rigor amb què s’hagi fet l’avaluació dels resultats. 

 

Fase 4: Les línies d’actuació / Stage 4: Action plan 

Eventually, from de diagnosis we can spot the facility potential problems and, then, develop an action plan so as to 

tackle them. The different suggestions are grouped under the label “Action plan”, which is outlined on the basis of 

the methodology followed when collecting and assessing data. This action plan consists of three components, 

which are defined bellow: 

 Action regarding the building envelope: It consists of measures related to the architectural features of the 

building and, more specifically, to its envelope (outdoor ironmongery, roofing, wall plates, etc.) as well as to 

its partition walls. These measures are focused on energy demand so as to reduce it as well as on the 

spaces comfort in order to perform the activity correctly.    

 Action regarding the systems and the equipments: This comprises all the measures aimed at improving the 

performance of the equipments and the systems that meet the building energy demand (lighting fitting, air 

conditioners, flow limiters, etc.).  

 Action regarding energy sources management: It consists of the measures focused on the building 

occupancy patterns as well as on its uses and functions (shifts, periods, etc.). 

 

Cadascuna de les actuacions identificades haurà de ser valorada en quatre aspectes: pel que fa a la seva 

incidència sobre la demanda energètica de l’edifici, respecte al consum global o percentatge d’estalvi que pot 

significar, sobre el confort dels usuaris i per la seva viabilitat tant tècnica com econòmica. 

 

El Quadre de prioritats: 

 

Una vegada identificades les oportunitats de millora en cada àmbit i valorades les diferents viabilitats tècniques, 

econòmiques i logístiques, és necessari fer un quadre de prioritats per tal que els recursos disponibles siguin invertits 

de la manera més efectiva i eficient possible. 

 

En aquest sentit, volem insistir que estem fent una primera “fotografia” de l’estat actual i real de l’Institut IES 

Mediterrània respecte al consum de recursos i eficiència, avaluant si aquest consum es desvia dels paràmetres de 

referència i, finalment, proposant algunes possibles línies d’actuació, de caràcter general, que poden donar 

resposta a les polítiques de gestió, confort o estalvi. Abans de dur a terme qualsevol d’aquestes mesures s’haurà de 

realitzar el que anomenem una “auditoria energètica”, que és el següent pas per a detectar, ja en un altre grau de 

precisió, les possibles mancances de projecte, de construcció, d’ús o de manteniment dels edificis. 

 

Entenem que l’auditoria energètica és un procés fonamental de diagnòstic que ha de permetre orientar els 

esforços econòmics, tècnics i logístics de manera eficient, per tal de corregir les deficiències identificades en 

qualsevol edifici. Així, considerem que la darrera fase de tot aquest procés hauria de comportar les corresponents 

avaluacions energètiques completes que serveixin per proposar les actuacions a realitzar en els edificis i que 

aquestes s’hauran de traduir en projectes específics, a desenvolupar d’acord amb les prioritats dels responsables 

de la seva gestió. 

 

Per tal de validar la necessitat d’una auditoria energètica, cal demostrar a partir de l’anàlisi dels principals 

indicadors de consum de recursos, amb una evolució en augment i, per tant, unes emissions de CO2 també amb 

un fort increment any per any, i així justificar la realització de l’auditoria. 

2.2 MARC NORMATIU / LEGAL FRAMEWORK 

 
The aim of the Directive 2002/91/CE is to promote energy-efficiency in the European Community buildings, bearing 

in mind the external climate conditions and the local particularities, as well as the internal environmental 

requirements and the cost-efficiency relationship. 

This Directive establishes requirements regarding: 

 A general framework of an integrated methodology for energy-efficiency calculation in buildings. 

 Fulfilment of minimum energy-efficiency requirements in new buildings as well as in big buildings undergoing 

important alterations. 

 Energy certification of buildings. 

 Periodical inspection of the building boilers and air-conditioning systems as well as the assessment of the 

physical condition of the boilers which are more than 15 years old. 
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La transposició a l'Estat Espanyol dels objectius de la Directiva 2002/91/CE (que recentment ha estat modificada 

per la Directiva 2010/31/UE) s'ha dut a terme mitjançant una sèrie de normatives: 

 

 El Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Les 

exigències bàsiques establertes en els articles 4, 5 i 6 de la Directiva 2002/91/CE s'incorporen al Codi Tècnic 

de l'Edificació en el Documents Bàsics d'estalvi d'energia (DB-HE). 

 

 El Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d’Instal·lacions tèrmiques als 

edificis. Aquest Reial Decret deroga i substitueix el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), 

aprovat pel Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol. 

 

 El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova la Certificació Energètica d'edificis nous. Aquest 

Reial Decret estableix el procediment bàsic que deu complir la metodologia de càlcul de la qualificació 

d'eficiència energètica, amb el que s'inicia el procés de certificació, considerant aquells factors que més 

incidència tenen en el consum d'energia. 

 

Dita transposició també té marcats els presents objectius a nivell autonòmic de la Generalitat de Catalunya, on 

trobem: 

 

 El Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.  

 

Des del punt de vista normatiu, el present estudi s’ha realitzat tenint en compte tot allò estab lert en el Codi Tècnic 

de l’Edificació, DB HE Estalvi energètic (apartat 1 “Limitació de la demanda energètica”, apartat 3 “Eficiència 

energètica de les instal·lacions d’il·luminació”), DB HS Salubritat (apartat 2 “Recollida i evacuació de residus”, 

apartat 3 “Qualitat de l’aire interior”), RITE i el Decret d’ecoeficiència; referent als aspectes i apartats escaients a 

demanda tèrmica, eficiència dels sistemes i condicions internes de salubritat. En l’estudi termogràfic també s’ha 

contemplat la UNEEN 13187:1999, la qual ens facilita els procediments a seguir. 

 

En quant als temes referents a l’adequació acústica s’ha consultat el DB HR Protecció front el soroll. Pels processos 

en tècniques d’avaluació, temps de reverberació UNE-EN ISO 3382:2001 i sobre l’aïllament acústic, UNE-EN ISO 140-

4:1999. 
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3. FASE 0: PREDIAGNOSI 

En el següent punt es fa el primer apropament a les característiques actuals de l’edifici, complementant-les amb un 

petit esbós de les intervencions més importants que s’han realitzat, ja siguin de manteniment, ampliació o millorar 

les instal·lacions i serveis del centre, per tal de poder visualitzar l’estat inicial de l’avaluació a realitzar. 

 

Tot plegat per tal de poder establir el punt de partida de l’estudi, on inicialment s’ha avaluat el conjunt de les 

problemàtiques cercant les possibilitats de millora i situant els objectius que es volen aconseguir. 

3.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

3.1.1 Emplaçament geogràfic i climatologia 

 

The facility being studied, IES Mediterrània high school, was built in 1976. It is located in El Masnou town (which is part 

of El Maresme administrative division, Barcelona province) between Alella stream and Bell Resguard 

neighbourhood, in Rosa Sensat street, number 1, occupying a 10.240 m2 land (Fig. 3.1 i 3.2). The school offers 

Compulsory Secondary Education (ESO) as well as three modalities of Upper Secondary-Education Course 

(Batxillerat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Emplaçament edifici objecte estudi. Vista aèria Mapa. Font: ICGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2  Emplaçament edifici objecte estudi. Vista aèria Mapa. Font: ICGC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA BÀSICA DESCRIPTIVA DEL CENTRE 

Tipologia d’ús  IES (Institut d’Estudis Secundaris, PÚBLIC) 

Data de construcció 1976  

Horari escolar                    
 

De 8 a 14:40 de Dilluns a Divendres 

Estudis i capacitat d’alumnes 
 

ESO, 250 alumnes i Batxillerat, 200 alumnes. 

Modalitats Batxillerat 

 

Tecnològic, ciències de la naturalesa i de la salut, ciències 

socials, humanístic, artístic. 

Referencia Cadastral 2123001DF4922S0001ZZ 

Tipologia d’edificació 

 

El conjunt escolar consta de 3 mòduls (Fig. 3.3): 

Mòdul 1: Aules i departaments professorat (3 pl. – 3451m2) 

Mòdul 2: Gimnàs i vestuaris (1 planta – 308 m2) 

Mòdul 3: Cafeteria (1 planta – 122 m2)  

Superfície construïda total 3881 m2 

Usos energètics 
 

Enllumenat, Calefacció i Equipaments 

Sistemes de condicionament 

Calefacció: sistema de calefacció que combina radiadors 

amb caldera central alimentada per gas natural. 
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Fig. 3.3 Visió en planta edifici objecte. Mòduls. 
 

 

Referent a la climatologia, per la seva situació geogràfica, assentada entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, la 

vila de El Masnou gaudeix d'un excel·lent clima, típicament mediterrani, amb hiverns suaus i estius no 

excessivament calorosos, amb oscil·lacions tèrmiques molt petites, degut a la influència directa dels vents marítims. 

No obstant, l'elevat grau d'humitat fa que la sensació de xafogor sigui molt acusada durant l'estiu. Les 

precipitacions són força irregulars, amb un màxim bastant marcat a la tardor i a finals d'estiu, i sovint també, a la 

primavera. Les nevades hi són molt rares, tot i que als cims de la Serralada Litoral, un o dos cops a l'any 

generalment, i amb una mica de sort, hi pot nevar dèbilment. 

 

Temperatura / Temperature 

 

The annual average temperature of the town is close to 16º C (Fig. 3.4). As we noted earlier, summers are generally 

quite mild, with maximum temperatures seldom surpassing 30º C; nonetheless, on most summer nights the 

temperature never gets bellow 20º C, which leads to the so-called “tropical nights” phenomenon. On the other 

hand, winters are mild as well, with minimum temperatures that seldom get bellow 0º C in the Maresme plain, due to 

the proximity of the sea, which acts as a temperature regulator (Fig. 3.5, 3.6 I 3.7). 

 

Pluviometria 

 

La precipitació mitjana anual a la comarca del Maresme se situa al voltant dels 550-850 mm (Fig. 3.4), amb una 

marcada irregularitat interanual. La pluviometria augmenta força cap al nord, i disminueix cap al sud-oest. 

Climàticament, els mesos més plujosos a la zona són el Setembre i l'Octubre, i sovint també l'Agost, amb les seves 

sobtades i fortes tempestes, sobretot a finals de mes. Els mesos més secs, amb precipitacions inferiors als 40 mm, són 

el Gener, Febrer, Juny i Juliol. La majoria de les precipitacions  són de caràcter convectiu, és a dir, d'origen 

tempestuós, i solen descarregar amb intensitats elevades (superiors als 100 mm/h) a finals d'estiu i durant la tardor, 

provocant alguns aiguats i rierades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.4 Mapes indicadors de temperatura i precipitació  

 
 

A continuació, per tenir una idea amb més exacta del clima que fa a la Vila, s’observen varis gràfics representatius 

de les dades meteorològiques rellevants de l’any 2013, registrades a l’estació de Vilassar de Mar (a 8 Km de El 

Masnou). Dades extretes de METEOCAT, anuari de dades meteorològiques.  

 

 
 

Fig. 3.5 Mapes indicadors de temperatura i precipitació  
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Fig. 3.6 Mapes indicadors de temperatura i precipitació  

 

 

 

 
 

Fig. 3.7 Mapes indicadors de temperatura i precipitació  
 

 

 

3.1.2 Plantejament urbanístic i classe d’edificació 

 

L’institut IES Mediterrània dins les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació del Terme Municipal de El 

Masnou consta com a àmbit de qualificació clau 5b, i el qual té una superfície de sòl de 9.900 m2 (confirmat 

segons cadastre). El tipus de finca es de parcel·la construïda sense divisió horitzontal i l’ús previst és el 

d’equipament educatiu de titularitat pública. L’ordenació de les edificacions seguirà els següents paràmetres: 

 

 Type of insulation. 

 The maximum net harvesting is 1.5 m2 on the roof per m2 on floors. 

 Occupancy above gradient: 50%. 

 Occupancy bellow gradient: 0%. 

 The minimum separation of the buildings with respect to road alignment will be 7 meters. 

 The minimum separation with respect of the rest of thresholds will be 5 meters. 

 The auxiliary buildings of one floor may occupy the anterior free spaces with a maximum of 20%. 

 The maximum building’s height is reached taking into account the ground floor and two floors (10.70 

meters). 

 The free spaces may be used for playing, sport areas in the open air, etc. 

 

Dit pla general d’ordenació a sofert recentment una modificació puntual per tal de corregir errades detectades 

que contradeien la situació actual de l’edifici de planta baixa i  2 pisos “12,70” (abans deia 10,20  m) . L’edifici té 

un sostre construït de 5120,89 m2 sobre rasant. També l’edifici s’inscriu dins dels gàlibs màxims de la planta i el volum 

que estableix l’ordenació, tan mateix l’activitat és compatible i hi està permès l’ús al que es destina l’edifici. 

Actualment l’entorn es troba en fase d’adequació urbanística, ja que alguns carrers encara no tenen obert el pas. 

Els serveis de recollida pneumàtica de residus estan en previsió, però no en servei. Les característiques 

arquitectòniques i constructives especifiques del projecte, les trobem en els apartats de la Fase 1, aixecament de 

dades. 
 

3.2 AVALUACIÓ INICIAL 

3.2.1 Detecció de disconformitats  

 
En el centre IES Mediterrània hem pogut detectar algunes mancances relacionades principalment amb el confort 

dels usuaris i les dificultats que aquestes situacions originen alhora de realitzar l’activitat docent. 

Creiem poc encertat el disseny i la orientació de l’edifici. Té un disseny bastant irregular i poc compacte que en 

alguns casos no garanteix l’aprofitament de la il·luminació i la radiació solar.  

A l’edifici es detecten situacions de malbaratament energètic que es deuen a la manca de sistemes de control per 

adaptar-se  a la demanda real. Per tractar aquests factors cal concebre l’edifici en sectors  (zones  sud,  i  nord)  

amb  comportaments  i  necessitats heterogènies en funció dels espais i dels usuaris. 

Per exemple, les façanes sud, es caracteritzen per la forta insolació que reben, en conseqüència caldria instal·lar-hi 

proteccions solars a les obertures per evitar  situacions de sobreescalfament a les aules. També es cert que les 

obertures disposen de persianes, però la il·luminació no es pot ajustar de la mateixa amb persianes que amb 

cortines plegables o altres tipus de cortines de tela, ja que aquestes poden regular l’entrada i la calor sense 
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obstaculitzar la visió gràcies a les diferents trames o factors d’apertura que disposen i que garanteixen una 

completa transparència cap a l’exterior. De tal manera que el problema de la insolació es més evident a la tardor i 

a l’hivern, degut a que els arbres que rodegen les façanes escassegen de fulles i perden cos, per tant, la protecció 

d’aquestes front la insolació es més baixa. Per contra, degut a la complexa forma de l’edifici i als voladissos que 

formen les plantes primera i segona, es creen cantonades i espais on no arriba la llum del sol, sobretot a les plantes 

baixes.  

Al  hivern, vist que tampoc hi ha una sectorització  del sistema de calefacció  en funció de la demanda dels espais, 

les aules calefactades i amb plena ocupació reben també l’aportació solar, creant freqüentment situacions de 

desconfort on cal obrir les finestres per ventilar, generant així una problemàtica d’acústica a afegir. Podem dir que 

d’entrada s’haurien d’afegir cortines per graduar l’excessiva il·luminació interna i al mateix temps evitar 

l’escalfament directe, encara que aquestes són poc eficients. En canvi, amb les correctes proteccions solars, les 

aules no tindrien una radiació  directe,  la temperatura dels espais disminuiria i s’acabarien afavorint les condicions 

per du a terme les classes. 

En canvi, a les façanes nord de totes les zones de l’edifici, l’origen de les  problemàtiques  recau en la  necessitat  

d’aïllament  dels tancaments i en la millora de les obertures. La solució constructiva de les façanes, no està 

adaptada per  l’orientació a la qual es troba, vist des de l’òptica d’un balanç energètic, les aportacions rebudes 

són inferiors a les pèrdues globals; accentuada aquesta situació amb la incorrecta solució  constructiva que 

trobem a les obertures dels banys de totes les plantes. Aquestes  estan formades per lames horitzontals sense cap 

tipus de porta o mecanisme que permeti el seu correcte tancament i estanqueïtat, doncs molts cops les portes dels 

banys queden obertes i això permet la infiltració lliure de l’aire provinent de l’exterior durant tot l’any, inclòs al 

hivern.  

Per últim, cal destacar  que, el fet de que l’edifici tingui molta superfície de façana, incrementa molt les pèrdues de 

calor durant els mesos d’hivern.   

3.2.2 Històric d’actuacions de millora i manteniment 
 

1996 - Tapiat de les finestres de la cafeteria 

2000 - Adequació acústica de la sala d’actes mitjançant plafons acústics al sostre.  

2002 - Renovació de la línia elèctrica del mòdul 1 

2003 - Canvi de la porta principal per una de vidre i fusteria amb trencament de pont tèrmic 

2004 - Renovació de les calderes (atmosfèrica) i els acumuladors  

2005 - Nova sortida d’emergència a la sala d’actes. 

2007 - Construcció de la rampa per als minusvàlids i d’una nova porta d’accés 

2007 - Incorporació termoelèctric acumulador per l’abastiment de la cafeteria 

2008 - Construcció del buit de l’ascensor i incorporació d’aquest. 

2008 - Finestres d’alumini amb trencament de pont tèrmic al costat del buit del buit de l’ascensor. 

2009 - Projecte HEURA que controla la xarxa i la part informàtica 

2010 - conversió del bany de la cafeteria en una cuina 
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4. FASE 1: AIXECAMENT DE DADES 

Per a dur a terme aquesta tasca, s’ha de diferenciar els tipus de dades recollides en dades estàtiques i dades 

dinàmiques, segons les modificacions que registren al llarg del temps. Així, tenim les característiques 

arquitectòniques de l’edifici, que en principi no varien i que considerem estàtiques, mentre que la intensitat d’ús, les 

condicions de confort o el comportament dels usuaris de l’escola, de les quals ha calgut realitzar un seguiment per 

tal de poder extreure la informació necessària, es consideren dinàmiques. Fem aquesta diferenciació perquè 

cadascuna d’aquestes dades requereix un treball de camp diferent, que s’ha de reflectir, també, en uns formats 

de documents específics. 

Cal distingir, per exemple el que són: dades arquitectòniques, que ens ajudaran a entendre com funciona l’edifici 

respecte a l’entorn (l’orientació, el volum o les ombres que es produeixen sobre la façana); dades constructives, 

que han de donar-nos la informació sobre com treballa l’edifici per si sol i quin paper té l’envoltant en el balanç 

energètic (la disposició de les obertures, els tipus de tancaments, els materials que intervenen...); i les dades 

referides a les instal·lacions, com els tipus de sistemes de refrigeració i calefacció, si existeix sectorització de xarxes, 

o la qualitat lumínica assolida, etc.  

Finalment, hi ha una valoració de les dades que es recullen, que nosaltres diferenciem entre quantitat i qualitat. Per 

tal d’implementar la quantitat de dades, amb criteris raonables, es pot millorar la informació que ofereixen els 

plànols disponibles de l’edifici, realitzar seccions constructives, fent fotografies, etc. 

Concerning the building static-data collection, we have taken into account: 

1. Architectural data 

2. Building data  

3. Installations data 

4. Usage profile data 

As to the gathering of the building’s dynamic-data, we have considered the following issues: 

1. Follow-up to consumption 

2. Follow-up to use intensity 

3. Follow-up to management  

4. Follow-up to comfort conditions 

 

4.1 ANTECEDENTS I DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

 
Com sabem, la primera fase d’una rehabilitació comença per la recollida de dades i, a partir de com es 

desenvolupi aquest punt en dependrà el bon resultat i la fiabilitat de la resta de treballs. Caldrà doncs que els 

gestors i els diferents usuaris de l’edifici facilitin al màxim l’accés a les diferents fonts d’informació. En aquest sentit, 

considerem tres tipus d’accessibilitat: un nivell bàsic per a edificis amb escassa informació o dades que cal 

verificar; un nivell mitjà pe rals edificis amb disponibilitat de dades parcial i de les quals s’ha de millorar la quantitat i 

la qualitat, i un nivell detallat per als edificis amb gran disponibilitat de dades, de bona qualitat i que només cal 

constatar. 

En el cas de l’Escola Mediterrània hem considerat que l’accessibilitat a les dades és de Nivell Mitjà, ja que: 

 Després de demanar permís a l’Ajuntament de El Masnou i d’una llarga espera per poder accedir a l’arxiu 

municipal, vam poder aconseguir un joc de plànols del primer projecte bàsic, visat al Desembre de 1975, 

de l’arquitecte Juan Antonio Ballesteros Figueras. A partir d’aquest s’interpreta que en fase de projecte no 

es va poder solucionar plenament el procés constructiu, degut possiblement a la complicada topografia 

del solar on es situa l’escola,  ja que l’edifici confina amb la riera d’Alella i el plànol finalment executat dista 

molt del que marquen els plànols inicials. Doncs l’arquitecte, per una banda, va canviar a últim hora la 

posició de l’edifici en vers les pistes; l’edifici principal de l’escola hauria d’estar situat al capdavant del 

carrer Rosa Sensat i tenir accés directe d’aquest i les pistes al darrere de l’edifici, en canvi, ara es al revés; 

les pistes es troben accessibles directament des de el carrer Rosa Sensat, situades davant de l’edifici i no 

darrere com estava previst. Per altra banda, tampoc estava previst la construcció de 3 mòduls aïllats entre 

sí; als plànols originals consta que el gimnàs  i  la cafeteria formen part del mòdul 1 i que els vestuaris del 

gimnàs estan representats davant d’aquest, però aïllats del mòdul 1. En el projecte apareixen les plantes 

dels edificis, plànols de façanes, alguns detalls constructius de l’envolupant, però cap secció. Hem pogut 

extreure’n informació de l’envolupant i sostres, però al  resultar antics i lògicament no contemplar les 

posteriors intervencions que  s’han realitzat al llarg de la seva vida útil,  hem  cregut  necessari  

l’actualització  de  la documentació gràfica. 

 

 Hem aconseguit en format paper els plànols de les plantes de l’edifici actualitzades per l’ex professor de 

dibuix tècnic. 

 

 També ens han facilitat la memòria descriptiva del projecte, on consta el resum de les parts i divisions de 

l’edifici, la construcció, cimentació, estructura i forjats, i acabats, entre d’altres. En els annexos d’aquesta hi 

han memòries breus de les instal·lacions d’electricitat , fontaneria, calefacció i una memòria de càlcul i 

dimensionat d’estructures.  

 

 El quart document es el quadern d’amidaments i pressupost de l’obra, on es detallen per partides i capítols 

els costos i amidaments dels materials, mètodes constructius utilitzats, equips, personal, honoraris, beneficis, 

etc. Lògicament tot basat en els preus del mercat d’ençà.  

 

 El cap d’estudis, ens va recopilar totes les factures de consum d’energia elèctrica, aigua i gas dels darrers 5 

anys.  

 

 Ens van facilitat els catàlegs amb les fitxes tècniques dels principals equips de consum d’energia com són 

les calderes, els acumuladors i el termoelèctric.  

 

 També cal destacar que un dels autors d’aquest projecte, ha sigut alumne del Centre durant 6 anys 

consecutius; va cursar la ESO i Batxillerat en aquest. Els seus coneixements adquirits sobre l’Escola durant 

tots aquests anys també han servit per complementar i solucionar alguns dubtes a l’hora de recopilar 

informació pel que fa a l’arquitectura de l’escola, la distribució, els usos, les franges horàries habituals, entre 

d’altres.  

 

 Finalment, per ampliar la informació de les instal·lacions o sistemes  hem comptat amb l’ajuda del 

conserge i del Cap de Manteniment del centre, mitjançant les entrevistes realitzades. 
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Fig. 4.3 Plànol distribució planta 1ª i 2ª 

Durant el període d’aixecament de dades vàrem realitzar diverses visites a l’edifici acompanyats pel conserge de 

l’escola, per  guiar-nos  i  poder  accedir  als  diferents  espais  destinats  a instal·lacions,  aules,  despatxos,  

menjador,  cuina,  coberta,  etc.;  i poder obtenir de primera mà tota la informació necessària.  

Primerament  per  fer  les  modificacions  en  els  plànols  que disposàvem,  per  tal  de  poder  aixecar  la  memòria  

gràfica actualitzada. Posteriorment per dur a terme un exhaustiu inventari per espais (aparells de consum, 

il·luminació, climatització, nombre d’usuaris, ús, etc.) i així poder crear una base de dades necessària pels posteriors 

estudis. 

4.2 DADES ESTÀTIQUES 

 
4.2.1 Arquitectura 

 
Les dades arquitectòniques ens han permès fer la primera aproximació a l’edifici, amb l’objectiu de conèixer-ne les 

característiques formals, l’orientació, l’emplaçament i, en definitiva, de quina manera funciona amb el seu entorn. 

El centre s’ubica en una parcel·la força extensa (10.240 m2) i consta de 3 edificis completament independents 

entre sí. Està delimitat pel carrer principal (C/ Rosa Sensat); on hi ha l’entrada principal i l’accés de vehicles, el 

Carrer Joan Carles 1; que separa l’escola de la Urbanització Bell Resguard i per la riera d’Alella.  

Rodejada l’edificació pròpiament dita per un entorn de zones verdes i d’esbarjo, aparcament per a vehicles i 

motos i la seva urbanització corresponent. En el seu exterior s’ubiquen dues pistes poliesportives descobertes de 

36x18 m i els respectius porxos coberts.  

Els  3 edificis aïllats entre sí son els següents:  

L’edifici principal, que a l’inici del treball hem anomenat mòdul 1, té una disseny molt irregular i es el lloc on 

s’imparteixen les classes i es du a terme l’ensenyament a l’alumnat. En aquest mòdul hi ha les aules, els 

departaments de professors i diferents espais que mencionarem amb detall més endavant i que representem als 

plànols de  l’ANNEX corresponent . Aquest està compost per 3 plantes; planta baixa, planta primera i planta 

segona. La coberta és planta i no transitable.  

A dit mòdul s’accedeix per l’ampli vestíbul de la planta baixa que ocupa una altura de tres plantes, que serveix de 

distribuïdor i enllaç a les quatre ales que comprenen la planta i del que comença per una escalinata el pas a les 

plantes superiors. Les quatre ales (Fig. 4.1) a les que hem al·ludit les denominarem:  

 

 

1. Ala Nord 

2. Ala Sud 

3. Ala Est 

4. Ala Oest  

 

The ground floor is composed of (see picture): 

 The Northern Wing, which consists of the auditorium 

(which actually has multiple uses), with access to two 

umber room-stores and to an emergency exit. 

 

 The Southern Wing is composed of the Library, three 

seminars (namely, Languages, Geography and History) 

and the Interview Room, all of which sharing a common 

corridor. 

 

 In the Eastern Wing, there are the porter’s office, two 

bathrooms, one store, the Music classroom, the School 

archive and seminars for Foreign Languages and Maths. 

 

 In the Western Wing we find the School Board. A corridor, 

which functions as a waiting room, leads to it. On one side of the corridor we find the Student Administration 

and Records, the Head of School (Principal) Office as well as the Head Teacher Office; on the other side, 

there are the teachers’ bathrooms (both for men and women) and the First Aid Room, with the Teachers’ 

Lounge located on its background. It is worth noting that the lift hole has been already drilled in this area. 

Situats al sostre del vestíbul, es troben cinc lluernaris de forma quadrada, de 1x1 m cadascun. Els quals permeten 

beneficiar-se de la il·luminació natural tot l’any, però sense possibilitat de ventilació, degut a que estan tancats 

permanentment.   

 

Referent a la planta primera (Fig. 4.3):  

S’accedeix a ella per l’escala central i consta de dos lavabos 

d’alumnes i professors, tant masculins com femenins, es segueixen 

formant les 4 ales com en la planta baixa, en la que es 

desenvolupen les 12 unitats d’aules (de Secundària i Batxillerat), el 

Laboratori de Física, el Laboratori de Química i el Seminari de Física 

y Química.  

En quant a la planta segona (Fig. 4.3):  

Idèntica a la primera en confecció i desenvolupament. Té com la 

anterior dos banys generals d’alumnes i professors, altres 12 unitats 

d’aules, dos Laboratoris de Ciències Naturals i el Seminaride 

Ciències Naturals.  

 

 

 

Fig. 4.1 Visió en planta Mòduls i Ales 

 

Fig. 4.2 Plànol distribució planta Baixa 
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Fig. 4.5 Plànol distribució cafeteria 

Fig. 4.8 Paviment gimnàs 

Fig. 4.7 Paviment mòdul 1 

El gimnàs; que és el mòdul 2, aquest de forma rectangular format només 

per planta baixa (Fig. 4.4). Està compost pels vestuaris i la corresponent 

pista esportiva interior. La coberta dels vestuaris es plana no transitable i 

la coberta de la pista es inclinada a dues aigües formada per panell 

sandvitx recolzada a estructura metàl·lica que transmet les carregues als 

pòrtics.  

                                                                                                                  Fig. 4.4 Plànol distribució gimnàs 

Per últim, la cafeteria, que és el mòdul 3, també compost només per planta 

baixa. En aquest s’ubica la cuina amb la seva corresponent xemeneia 

d’extracció de fums, un pati exterior i el recinte de les instal·lacions de caldera 

que subministra ACS a les dutxes dels vestuaris, amb accés independent de la 

cafeteria.  La coberta de la cafeteria es plana no transitable i la del pati 

exterior es de plàstic laminat ondulat.  

Com observem, la disposició dispersa de l'escola fa els mòduls es projectin ombra i que es tingui molta superfície de 

façana, accentuant aquest fet al mòdul 1, ja que per la seva forma irregular està compost per més de 30 façanes, 

fet que, com veurem més endavant, incrementa les pèrdues de calor durant els mesos d'hivern. La orientació dels 

tancaments d’aquest (entre d’altres factors que es detallaran en els següents apartats) i la seva integració resultant 

fa que l’edifici no doni bona resposta segons quines zones, a l’aprofitament dels recursos naturals renovables 

(radiació solar, il·luminació i ventilació natural). En canvi, aquesta disposició en edificis aïllats permet una bona 

il·luminació natural del gimnàs i la cafeteria.  

També dir que cal tenir en compte que l’edifici està rodejat de zones enjardinades amb arbres de fulla perenne, 

de 10 metres aproximadament (alçades aproximades). Aclarir finalment, que l’edifici no contempla cap servituds 

amb parcel·les veïnes. 

4.2.2 Construcció 

 
En aquest subapartat per tal de definir l’edifici objecte s’ha  fet especial  èmfasi  en  les  característiques de la  seva  

envolupant constructiva.  Tractant d’obtenir la millor  i més fiable informació de la tipologia constructiva de l’edifici; 

des del tipus de fonaments, les característiques de l’estructura o dels materials que composen l’envolupant 

(tancaments exteriors, divisions interiors, fusteries o la diversitat de materials emprats) fins a establir  el conjunt  

global de tècniques i materials per a conèixer com es relacionen. 

En el cas de l’IES Mediterrània, que hem dit en ocasions anteriors, es disposava de plànols de planta, alçats de 

l’edifici i escassos detalls constructius de l’envolupant, que s’han completat mitjançant la informació aportada pel 

Cap de Manteniment i basant-nos en les tècniques constructives emprades als setanta. A partir d’aquí, en els 

apartats d’avaluació s’han obtingut els índex i valors de l’aïllament, la capacitat de transmissió, la conductivitat i  la 

permeabilitat de tots els elements que constitueixen l’envoltant de l’edifici.   

Podem dir que en els tres mòduls els tancaments exteriors (façanes) es composen dels mateixos materials i tipologia 

constructiva, exceptuant els banys i vestuaris del gimnàs que tenen diferents acabats interiors.   

En quan als terres o sostres en contacte amb el terreny son de tipus sanitari amb cambra semi ventilada, tenint el 

paviment dels vestuaris i del gimnàs amb diferents acabats.  

Els terrats o sostres en contacte amb l’exterior varien segons el mòdul; en el mòdul 1tota la coberta es d’una 

mateixa composició, en canvi en el mòdul 2 (gimnàs) i el mòdul 3 (cafeteria) es diferencien en cadascun dues 

parts de diferent tipus de coberta, per una part, el forjat dels vestuaris del gimnàs, amb un acabat de graves i el 

sostre on es situa la pista esportiva interior formada per panell sandvitx, per altra banda, gran part del forjat de la 

cafeteria té la mateixa composició que la del Mòdul 1, en canvi, el pati-magatzem exterior d’aquesta és una 

teulada de composició plàstica. A tot això també cal afegir les obertures d’aquests, buits verticals i horitzontals 

(finestres, portes i lluernes).  

Aprofundint amb més detall tenim: 

Les façanes de doble fulla son de 30 cm, es composen de les següents capes (enumerades d’exterior a interior):  

1. Fàbrica de maó massís d’obra vista (15 cm) 

2. Cambra d’aire sense ventilar (5 cm) 

3. Fàbrica de maó ceràmic de doble buit (10 cm) 

4. Enguixat  

5. Pintura plàstica 

 

En el cas de les zones humides (banys, vestuaris del gimnàs i cuina de la cafeteria): 

4.  Morter de ciment o calç per a ram de paleta 

5.  Rajola ceràmica  

 

El terra o sostre en contacte amb el terreny, es de tipus sanitari, deixant 

cambra d’aire ventilada a base de (enumeració de la part superior a 

inferior): 

 

1. Rajola de granit artificial  

2. Morter de ciment o calç per a ram de paleta 

3. Sostre unidireccional (30 cm)  

4. Cambra d’aire semi-ventilada (50 cm) 

En el cas de la pista i els vestuaris del gimnàs tenen un altre acabat 

interior:  

1. Per la pista, paviment protector sintètic de Làmina de cautxú 

rígid (Fig. 4.8), i pels vestuaris,  rajola de ceràmica. 

Els terrats o sostres en contacte amb l’exterior, com hem dit 

anteriorment, varien segons el mòdul, de tal manera que en el mòdul 1 i 

en la cafeteria (Fig. 4.9), parlem d’una coberta plana no transitable amb 

la mateixa composició, que es defineix de la següent manera:   

Fig. 4.6 Façana doble fulla 
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Fig. 4.11 Coberta pista gimnàs 

1. Làmina de feltre  

2. Tela asfàltica  

3. Formigó cel·lular curat en autoclau per formació de pendents 

(5 cm) 

4. Forjat reticular (30 cm) 

5. Lliscat de guix 

6. Pintura plàstica 

En el cas del sostre dels vestuaris del gimnàs (Fig. 4.10) 

tenim un acabat diferent: 

 

1.  Argila expandida (àrids solts) (5 cm)  

I en quan al sostre de la pista esportiva del gimnàs (Fig. 4.11) es tracta 

d’una teulada inclinada a dos aigües, la qual es recolza sobre 

estructura metàl·lica composta amb panell sandvitx, les seves capes 

son les següents:       

1. Pintura acrílica (protecció acer) 

2. Acer laminat 

3. EPS Poliestirè expandit (0,037 W/mK) (5 cm) 

4. Acer laminat 

5. Pintura acrílica (protecció acer) 

 

Per últim, en el cas del sostre del pati-magatzem de la cafeteria, 

tracta d’una petita teulada plàstica senzilla  de polièster  ondulat i 

translúcid, a un aigua.  

Els buits verticals exteriors estan protegits amb finestres i portes diverses 

que es descriuen a continuació: 

 Finestres d’obertura lliscant amb envidrament senzill de 3 mm i fusteria metàl·lica d’alumini (sense 

trencament de pont tèrmic). 

 Finestres d’obertura lliscant amb envidrament doble 4_6_4 i fusteria metàl·lica d’alumini (amb trencament 

de pont tèrmic i en alguns casos amb trencament). 

 Finestres d’obertura vertical amb envidrament senzill de 5 mm amb fusteria d’alumini (serveis professors) 

 Finestres de gelosia formades per lames horitzontals que pivoten en un marc comú de forma simultània 

(banys alumnat) 

 Portes amb envidrament senzill de 3 mm i fusteria metàl·lica d’alumini 

 Portes de fusta contraxapada, acabat en pintura 

 Portes de xapa metàl·lica per a recintes  d’instal·lacions, amb obertures per ventilació 

 Portes especials tallafocs de fusteria metàl·lica (sortides emergència) 

 Portes sense fusteria, amb vidre trempat (seguretat) de 6 mm en zones de circulació (vestíbul accés planta 

baixa) 

Els buits horitzontals exteriors esta coberts formant lluernes, les quals son les cinc que estan situades al sostre del 

vestíbul, no transitables sense ventilar amb envidrament senzilla de 5 mm, subestructura i marcs metàl·lics.  

D’altra banda el sistema de compartimentació i divisió d’espais interiors es composa per particions verticals, sostres 

entre pisos i buits interiors, els quals es descriuen a continuació:  

Les  particions  verticals  com  a  norma  general  es  tracten d’envans d’una fulla per a revestir. En el cas de les 

particions a base de fàbrica de maó calat i maó perforat ceràmic buit els seus gruixos de peça son de 13 i 7.  

Encara que els seus acabats van en funció de les característiques a complir en cada espai. Les soluciones 

constructives més freqüents o singulars son les següents. 

1. Pintura plàstica 

2. enguixat de guix 

3. Fàbrica de maó ceràmic buit (7 cm) 

4. Enguixat de guix 

5. Pintura plàstica 

En el cas de les zones humides 

1/5. Rajola ceràmica 

2/4. Arrebossat de morter de ciment 

 

La delimitació d’espais no acondicionats dels habitables, tenim el següent cas:  

1. Pintura plàstica 

2. Enguixat de guix 

3. Fabrica de maó ceràmic buit (13 cm) 

4. Enguixat de guix 

5. Pintura plàstica  

Els sostres entre pisos son de tipus reticular formats per capitells i nervis armats de formigó i revoltó ceràmic 

alleugerit de 70 x 70 cm; aquests es composen de les següents capes: 

1. Rajola ceràmica o de granit artificial 

2. Morter de ciment o calç per a ram de paleta 

3. Sostre reticular (30 cm) 

4. Lliscat de guix 

En el cas del forjat dels voladissos (forjat inferior planta primera), l’acabat es el seguent 

4. Arrebossat de morter 

 

 

 

Fig. 4.9 Coberta mòdul 1 

Fig. 4.10 Coberta mòdul 2 (vestuaris) 
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Fig. 4.12 Conjunt de calderes 

Fig. 4.13 Col·lectors generals Fig. 4.14 Acumuladors Fig. 4.15 Termo acumulador  

Els buits verticals interiors estan protegits mitjançant: 

 Finestres fixes i d’obertura lliscant amb envidrament senzill de 5 mm i fusteria de fusta i alumini (secretaria i 

consergeria) 

 Portes normals i corredisses (la del gimnàs) de fusta contraxapada, acabat per a pintura, en alguns espais 

en trobem part envidriada amb vidre de 3 mm. 

 
4.2.3 Instal·lacions 

 

S’han caracteritzat els sistemes i aparells amb els quals l’edifici procura donar resposta a la demanda de confort i 

servei dels seus usuaris, i s’ha descrit tots els sistemes i aparells que l’edifici utilitza segons els usos energètics dels 

quals disposa (enllumenat, equipaments, climatització, etc.).  

En aquesta punt, s’ha de dir que ha calgut recórrer a totes les fonts d’informació disponibles i a les dades més 

actualitzades, per tal que la informació permetés contrastar els plànols disponibles amb l’estat  real de les 

instal·lacions. S’han realitzat inspeccions “in situ” i entrevistes amb els responsables de la gestió de l’edifici. També 

s’ha comprovat si les instal·lacions han experimentat alguna modificació respecte del projecte inicial o si els usuaris 

han hagut d’incorporar aparells per millorar el seu confort. 

Volem fer constar que l’avaluació energètica no pretén redibuixar els plànols d’instal·lacions de l’edifici sinó, 

simplement, identificar els punts de consum d’energia i les característiques dels sistemes als quals pertanyen. El 

present apartat està orientat per a centrar-se en la descripció dels sistemes que generen demanda/consum de 

fonts energètiques. 

Pel que fa a la climatització, l'escola disposa d’un sistema de calefacció però no d’aire condicionat en cap espai. 

La calefacció funciona per radiadors d'aigua calenta. 

The Heating and Domestic Hot Water (DHW) Combination System energy needs are 

met by the local natural gas net. The heating zone is located in the same area as 

the cafeteria but has its own access. The central body of the equipment consists of 

three dual-purpose boilers, with a power of 90 kW each 7(Fig. 4.12), supplying the 

general collector, which is, in turn, divided into differentiated source tasks (Fig. 4.13): 

 

 A collector meeting the heating needs of module 1 and 3. 

 A collector meeting the heating needs of module 2. 

 A collector meeting the DHW needs with the assistance of a 1.000 L hot 

water tank (Fig.4.14). This device integrates a heating circuit connected to 

heating boilers, thermostats, valves, drain cock, etc., in order to keep water 

hot, providing a supply close to the consumption rate. The hot water 

tank’s interior temperature is 60º C. 

 

Cal recalcar que només està previst dotar d’ACS les dutxes dels vestuaris, per tant, de les tres calderes només 

s’encén una i durant una franja molt limitada de temps (només durant les activitats extraescolars, dimarts i dijous 

tarda, que detallarem més endavant), ja que les dutxes estan en desús. De fet, en totes les visites que hem realitzat 

a la sala de calderes, aquestes estaven apagades; per tant, el consum d’ACS per part d’aquest edifici es quasi nul. 

D’altra banda, per abastir d’ACS la cafeteria, l’any 2007 es va instal·lar a la sala de calderes un termoelèctric 

acumulador, de 50 L de capacitat i una potència de 1200 W, que lògicament té un circuit independent (Fig. 4.15). 

Aquesta nova instal·lació es va realitzar per motiu de que la demanda d’ACS de la cafeteria es escassa; no era 

eficient mantenir encesa la caldera de gas, que té una potència superior, i es va optar per aquesta solució.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Degut a que els col·lectors encarregats de la calefacció treballen a la mateixa temperatura de consigna, s’entén 

que no es pot diferenciar la aportació que aquests reben i transporten als ramals que distribueixen per les quatre 

ales del mòdul 1 i/o les façanes sud i nord d’aquest. No hi ha cap sistema de control (vàlvules termostàtiques) que 

pugui adequar i regular les condicions de confort a la realitat d’aquestes zones tan oposades, ja que com es obvi 

al hivern ambdues orientacions no reben la mateixa aportació calorífica a partir de la radiació solar.  

 

Es comprensible que quan a les façanes sud es percep l’excés de calor en l’ambient interior, la primera intenció es 

forçar la ventilació natural obrint les finestres amb el conseqüent malbaratament d’energia; la renovació d’aire pot 

arribar a 6 r/h en lloc de 1 r/h que es el valor mig obtingut quan les finestres es mantenen tancades. Encara que 

d’altra banda, al mateix temps en els espais de les façanes nord la sensació de confort sol ser adequada. Aquest 

desconfort general crea una forta sensació d’ineficàcia del sistema de calefacció entre els usuaris.  

 

Llevat d’aquest inconvenient, cal dir que el conjunt del sistema de calefacció treballa correctament (tot i els 

aspectes a millorar). La instal·lació es de tipus bitubular i els circuits que transcorren per l’interior de l’edifici són 

totalment vistos; circulen pel sostre i pel perímetre dels espais, ubicant els emissors normalment en façana. Aquests 

emissors no s’han canviat mai, segueixen sent els antics de ferro colat. Cada radiador porta la seva clau 

corresponent i un purgador manual.   

 

Finalitzant aquest sistema mixt de calefacció i ACS, cal dir que encara que actualment no hi ha l’exigència per 

normativa, aquesta instal·lació no compleix la recomanació del CTE-HE4 en quant aprofitament d’energia solar en 

un 30% de la demanda d’ACS.  

 

En quant a la ventilació dels espais es realitza de manera natural mitjançant les finestres, inclòs en els banys i els 

vestuaris del gimnàs, amb el tipus de finestres esmentades en l’apartat anterior. La cuina per exemple té una 

campana extractora de potència industrial.  En aquest aspecte, l’IES Mediterrània no té inconvenient, ja que en la 

totalitat dels seus espais hi ha accés a ventilació natural.  
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Fig. 4.16 Subcuadre il·luminació 

Pel que fa a la il·luminació tota l’escola funciona amb fluorescents, en gran mesura amb làmpades i conjunts de 

pantalles de fluorescents de 58 W de potència amb reactància electrmagnètica. Aquests a mesura que es fan 

malbé s’han anat renovant, encara que de moment no estan tots renovats. En quant a la resta d’espais trobem 

poques variacions en quant al tipus de lluminària en funció dels usos, aquestes i exemples de les seves ubicacions 

es detallen a continuació: imatge  

 

Pel que fa al Mòdul 1; a la planta baixa es disposa d’un subcuadre centralitzat (Fig. 

4.16) , que controla l’encesa de llums de totes les zones comuns (escales, vestíbuls, 

passadissos, banys) de les plantes, per separat. Hem comptabilitzat un total de 206 

fluorescents, els quals 166 son de la marca Sylvania Luxline Plus F58W/865 amb 

reactància electromagnètica i majoritàriament disposats en pantalles (a les aules, 

departaments, laboratoris, seminaris i oficines) i 40 només son Philips TL-D 36 W/54 (als 

banys i alguns seminaris). Cal afegir 4 focus halògens de superfície de 150 W, fixats 

mitjançant guia a l’escenari de la Sala d’Actes. A les plantes tipus (primera i segona) 

també s’hi troben subcuadres que manipulen les aules especials (laboratoris) i els 

tipus de fluorescents son els mateixos que la anterior, amb la diferencia que del 

primer tipus hi ha 183 i del segon només 10.  

 

Referent al gimnàs o mòdul 2, als vestuaris hi consten làmpades en pantalles estanques i de superfície amb 

reactància electromagnètica, a la pista esportiva hi ha làmpades fluorescents de 58 W situades en vertical i en 

conjunts de pantalles a la paret i amb reixes metàl·liques protectores i reactància electromagnètica. 

 

Al mòdul 3 o cafeteria, làmpades fluorescents individuals de 55 W amb reactància electromagnètica i sense 

pantalla protectora. 

 

No obstant, cal dir que molts punts de llum no disposen de fluorescents i també que amb les persianes baixades els 

nivells d’il·luminació de les aules oscil·len entre els 200 i 350 lux, depenent de la zona de l’espai estudiat; 

majoritàriament al centre de cada aula es concentren els majors valors de lux, en canvi a la part més endarrerida i 

a prop de les façanes el valor decreix considerablement i es baix pel tipus d'activitat que s'hi desenvolupa. En els 

Laboratoris i Seminaris de professors els valors son més alts.  

 

S’ha de tenir en compte que la il·luminació natural és força abundant, però depenent de quines aules i quines 

franges horàries, ja que la irregular forma que té l’edifici provoca ombres a sí mateix. En aquests casos aquestes 

zones o aules sempre necessiten l’aportació de llum artificial. En un dia assolellat, els nivells d’il·luminació 

enregistrats amb els llums apagats i les persianes completament aixecades oscil·laven entre els 400 i els 1300 lux 

depenent de la proximitat a les finestres. 

 

Com que l'electricitat té uns usos ben acotats s'ha pogut comprovar, a partir de les factures de consum elèctric i 

del seguiment d’usos de les aules que quasi un 60% de les làmpades es mantenen enceses durant les hores 

escolars. Malgrat tot, les làmpades de passadissos i alguns serveis resten enceses mentre hi ha llum diürna. També 

podem determinar que les aules utilitzen il·luminació artificial durant pràcticament el 100% del temps de classe. 

 

 

 

4.2.4 Perfil d’ús 

 

S’ha intentat fer una anàlisi de les dades a partir de tota aquella informació de les activitats que els usuaris hi 

desenvolupen, així com de l’ocupació que teòricament fan dels diferents espais (distribució i tipologia d’ús, horaris 

d’ocupació, estacionalitat, nombre d’usuaris, etc.). La informació obtinguda és útil per tal d’estimar la demanda 

de necessitats energètiques de l’edifici, analitzar la gestió que se’n fa, i establir si l’edifici es comporta 

conseqüentment amb aquest perfil teòric. 

En el cas de l’IES Mediterrània, en quan a l'horari escolar dels alumnes d’ESO ha hagut un important canvi; els 

membres del Consell Escolar van sotmetre a votació la decisió de donar les classes de 8 a 14:40 i així no fer torns de 

matins i tardes com es venia fent de fa anys. Aquest canvi fa dos anys que es vigent, des de el 2012. Els de 

Batxillerat segueixen amb el mateix horari que tenien, que ara coincideix amb els d’ESO. De 16h a 18h, els dilluns i 

dimecres, s’hi realitzen tasques de neteja i manteniment. Els dimecres per la tarda es el dia de reunió del 

professorat, fins les 18:30 h. Després de les 17h, en alguns dies de la setmana, també es manté un cert ús de l'edifici 

per a activitats extraescolars.  A  continuació  descrivim la varietat d’usos ubicats per plantes en quan el mòdul 1. 

Aquests són els següents:  

Planta baixa: a la façana principal hi ha l’accés a l’edifici mitjançant dues portes separades, una d’elles amb 

rampa adaptada, un cop dins trobem el vestíbul central amb una petita zona d’espera, on hi ha l’àrea i la 

recepció de consergeria.  

 A la Ala Nord, prop de consergeria, trobem la Sala d’Actes aïllada amb escenari i accés a dos petits 

magatzems. Aquí es desenvolupen diverses tasques; conferències, reunions, obres de teatre, exàmens, 

activitats extraescolars, i en dies especials, com Sant Jordi, Carnestoltes, Castanyada, festes de final 

d’etapa, etc. s’usa com a sala de ball o discoteca per a l’alumnat.  
 

 A la Ala Sud hi trobem la Biblioteca, la qual té un horari d’obertura i tancament, el Seminari de Geografia i 

Història, de Llengua Catalana i Llengua Castellana. Al costat dels seminaris de llengües s’ubica la Sala 

d’Entrevistes, que com el seu nom indica s’usa per mantenir entrevistes, i al mateix temps, per concebre 

reunions o  per impartir classes de reforç. Tots aquests espais estan connectats i son accessibles per un 

passadís comú i també cal destacar, que en aquesta zona hi ha una escala secundària que també serveix 

d’accés a les plantes superiors.  
 

 A la Ala Est els espais també estan connectats per un passadís comú. Hi trobem a mà esquerra i pegat a 

consergeria el bany general i comú per  a l’alumnat i el professorat, tan d’ús femení com masculí, un petit 

magatzem de materials de manteniment, on es guarden materials de lluminària com fluorescents nous per 

recanvi,  cables, endolls, pintures, etc. i vàries eines del cap de Manteniment. Més endavant es troba l’aula 

de música. Al fons del passadís hi ha el Seminari d’Idiomes; de Llengua Anglesa i Francesa. A mà dreta 

trobem el l’Arxiu Administratiu del Centre, el Seminari de Matemàtiques i finalment, el Seminari de Llengües 

Clàssiques (Llatí i Grec). 
 

 La Ala Oest es la zona de la planta baixa més concorreguda, ja que està destinada a la administració i 

gestió acadèmica del centre. Constitueix un nucli al qual s’arriba per un passadís comú i que serveix 

també de sala d’espera. A mà dreta Trobem l’ Oficina de Secretaria, aquesta connectada interiorment 

a un altra arxiu administratiu. Més endavant hi ha a la zona de gerència del centre i el despatx de Direcció 
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i del Cap d’Estudis.  Al fons del passadís trobem la Sala de Professors. A mà esquerra es situen els dos 

lavabos del professorat i el despatx del psicopedagog. 

Planta primera: tan en aquesta planta com en la segona es segueixen formant les 4 ales i tots els espais d’aquestes 

son accessibles també per un passadís comú,  com en la planta baixa, i es pot accedir per les dues escales que hi 

ha a l’edifici, la central i la secundària. En aquesta planta hi tenen cabuda majoritàriament els alumnes de la ESO, 

encara que en alguns moments del dia es fan canvis constants de classe per assistir als diferents Laboratoris.  

 La  Ala Nord és més petita que la de la planta baixa, dedicada a les Ciències. Hi ha el Seminari de Física i 

Química, el Laboratori de Química i al fons el passadís, el de Física.  

 

 A la Ala Sud i la Ala Oest hi han les aules dels diferents grups d’ESO, 4 aules en cada Ala, on lògicament els 

estudiants passen la major part de les hores lectives. 

 

 A la Ala Est es situen un al costat de l’altre, els lavabos de l’alumnat, tant femenins com masculins. Una 

aula de desdoblament, on normalment s’imparteixen classes de visual i plàstica i tallers. Al fons trobem el 

Laboratori de Tecnologia, on també de tant en quant es fan tallers i treballs  i amb accés interior hi ha el 

departament de Tecnologia, que serveix de magatzem d’aquest laboratori. A mà dreta trobem la Sala de 

Reunions i la Aula de Tecnologia.  

Planta segona: aquesta planta en quan a disseny y distribució arquitectònica es idèntica a la planta anterior. 

Canvien els usos dels seus espais, on: 

 La Ala Nord  està dedicada a l’assignatura de les Ciències Naturals, on es troba el seu corresponent 

Seminari, l’Aula i al fons el Laboratori de dita assignatura.   

 

 La Ala Sud conté les aules on s’imparteixen les modalitats de Batxillerat Científic-Tecnològic i Batxillerat 

Social-Humanístic, zona on també passen gairebé tot l’horari lectiu els alumnes.  

 

 La Ala Est està dedicada pels alumnes de la modalitat de Batxillerat Artístic, es compon de dos lavabos per 

l’alumnat, també femenins i masculins, situats un al costat de l’altre. Més endavant es situa l’Aula de Dibuix, 

al fons del passadís trobem l’Aula d’Informàtica que usen els alumnes de l’artístic per fer treballs i classes 

amb programari de disseny i a mà dreta es situen les corresponents aules d’aquesta modalitat, un total de 

dues aules.  

 

 A la Ala Oest trobem un Aula per a usos secundaris,  dues aules d’Audiovisuals; una de Francès i l’altre 

Anglès i a mà esquerra la segona Aula d’Informàtica d’aquesta planta, que utilitzen els alumnes del 

Batxillerat Científic-Tecnològic per realitzar exercicis de programació, treballs de camp, cerca 

d’informació, etc.    

Roofing: As mentioned before, the roof is flat and not passable. It can be accessed from the second’s floor hall, but 

this access is allowed for maintenance purposes only. In the Southern Wing, we find the installation area for the lift 

system and in the centre five small vents which look out onto the hall.  

 

 

Pel que fa al Mòdul 2, on es situa el gimnàs del Centre, només es desenvolupen activitats esportives i es composa 

de les següents parts: 

Vestuaris de nois i noies: ambdós compost per zona de dutxes, inodor i lavabo. Cal constatar que durant la meva 

llarga experiència d’alumne en aquest centre, els dies que fèiem classe d’educació física ningú utilitzava les 

dutxes. Passava el mateix en els demés cursos i segueix passant igual a l’actualitat, ja que només surt aigua freda.  

Pista o zona esportiva: separada per un passadís central trobem la pista esportiva, a la qual s’accedeix per una 

gran porta corredissa. Aquesta pista s’usa mínimament un cop al dia per donar classes esportives a qualsevol curs. 

Al fons del mateix passadís esmentat anteriorment hi ha un petit espai destinat al professorat d’Educació física.  

Finalment, en quant al Mòdul 3 (Cafeteria), està compost per una petita cuina, amb fogonera, alimentada per gas 

butà i la seva corresponent extracció de fums. Malgrat tot, cal destacar que els dos últims anys, degut al canvi 

d’horari que ha sofert l’escola s’ha reduït molt l’activitat en aquesta, ja que quan s’impartien classes pel matí i per 

la tarda molts alumnes es quedaven a dinar, en canvi, ara només funciona pels matins i la influencia d’alumnes es 

menor. Al mateix mòdul es troba la sala de calderes. 

Val a dir que, en aquesta fase del treball, és important tenir la informació de la previsió d’ús que es tenia de 

l’edifici, per tal de detectar i enregistrar tota aquella activitat no prevista que pugui influir en la gestió dels recursos. 

El seguiment detallat i la valoració de les dades obtingudes seran fonamentals per tal de valorar quina és la 

dispersió i, en conseqüència, quina és la “quantitat” d’ús que no estava prevista per a l’edifici, i que fa que els 

sistemes i la gestió n’hagin de donar resposta. En aquest sentit, les activitats extraescolars que s’hi realitzen 

influeixen directament en els quadres d’usos i ocupació. Tenim les següents activitats extraescolars:  

 Teatre: dijous, de 17:00 a 19:00 h, sala d’actes. 

 Hip-hop: dimarts i dijous, de 17:00 a 18:00 h, gimnàs. 

 Alemany i TEA (Tallers d’estudis assistits): dimarts i dijous, també de 17:00 a 19:00.  A l’aula de música i la 

aula 1.1, respectivament. 

Els dies que fèiem visites al Centre, a part d’observar minuciosament el comportament dels alumnes també 

aprofitàvem fent varies preguntes a alumnes i professors escollits a l’atzar sobre les condicions de confort en l’ús. 

Hem obtingut la següent informació respecte als diferents aspectes que influeixen en el comportament dels usuaris i 

les mancances que detecten en l’ús dels espais del centre:  

As to the air conditioning of the spaces we are working on, generally: 

 

 The classrooms have no thermostats in order to control temperature needs. 
 

 As a general rule, it is supposed that in summer the temperature be kept bellow 25º C and above 20º C. in 

winter. However, students report that it gets so cold in winter and, therefore, they have to wrap up warm 

before going to school. In freezing winters, there are even teachers who are forced to bring portable 

heaters with them. 
 

 Undoubtedly, on winter there is a need to put the jackets on when in classroom; on the contrary, in summer, 

windows need to be kept open.  
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 Depending on their location, some parts of the building, especially those oriented to the south, get warm 

due to the sunlight. 
 

 By noon the sunrays beam into the south façade, whereas in the evening, they beam into the north-western 

façade. 
 

 The heating-system is gas central. In some cases, the emitters do not have shut-off cocks so as to cut the 

supply; there are no thermostatic valves either.   
 

 Concerning the windows, all of them are in general airtight. In addition, all of them have blinds, though 

none of the classrooms have curtains so as to regulate the light that gets in in sunny days (for example, for 

the purpose of using an image projector or another optical device). 
 

 The spaces have no ceiling or table or pedestal fans. 

 

As to the lighting of the studied space: 

 

 Generally, it is difficult to work using natural light because the building design produces shadowing.  
 

 As a general rule, all the rooms have fluorescent lamps. 
 

 The lighting of the lamps close to the window is differentiated. 
 

 Most of the facility users are unable to detect compact fluorescent lamps (energy-saving lights). 
 

 Usually, the lights are switched off when not needed and the appliances (mainly computers) when not 

used. However, the corridors’ lights are not turned off when the class is being delivered, which actually 

constitutes an additional cost. 
 

 The building’s users do not know whether maintenance or cleaning of the appliances is being carried out, 

nor the person in charge of this task nor its frequency. 

La qualitat ambiental interior; tots els espais disposen de ventilació natural i es té cura de ventilar els espais 10 

minuts/dia com a mínim (a la realitat aquest temps es superior). 

La qualitat sonora dels espais de treball:  

 Es percep que la majoria d’aules tenen problemes de soroll provinent en gran majoria de l’interior; 

passadissos, quan s’escriu a la pissarra, moviments de cadires i taules al pis superior i concretament de les 

classes confrontants; en molts casos quan algun professor parla fort o es projecten àudios s’escolta a l’aula 

del costat.  
 

 De totes maneres, l’escola es caracteritza per estar aïllada de qualsevol urbanització i dels carrers, així que 

el soroll del carrer o de l’exterior es gairebé nul.  

Sobre les temàtiques de residus i reciclatge:  

 L’alumnat opina o no té constància de que, es separin els residus per tipus de materials reciclables, com 

paper i cartró, plàstic, metall, tintes impressores, piles. 
 

 També cal dir (encara que no és la norma general), que hi ha  professors  que  estan  disposats  a  realitzar  

tasques  de conscienciació  amb  els  alumnes,  encara  que  no  és  gens fàcil ja que no hi ha la possibilitat 

de realitzar el  reciclatge per  manca  de  servei  de  recollida  de  residus  separatius municipals que sigui 

pròxim al centre. 

Regarding the electronic appliances: 
 

 Some appliances (computer mouses) work with batteries. 
 

 There are quite a lot of desktop computers 
 

 Computers are turned off once the instruction is delivered. However, those in the Teachers’ Lounge remain 

usually on. 
 

 In many cases, image projectors and interactive whiteboards are used when delivering instruction. 
 

 The printers are multifunctional (they are used for the library, the Teachers’ Lounge, Student Administration 

and Records, and porter’s office). In some science labs, there are scanners and normal printers. 

Regarding the users’ movement and the means used for this purpose: 

 

 The lift use is restricted to teachers and school staff. 

 

 Most students go home walking. 
 

 Most teachers get to their workplace by train or by their own car. Teachers and students do not usually use 

bikes. There are teachers who come from other towns. 
 

 The problem is that, because of its small size, in this town public transport reaching the school is scarce, for 

there is only one single bus running across the town; therefore, it arrives every half hour to the bus stop.   

4.3 DADES DINÀMIQUES 
 

4.3.1 Seguiment del consum energètic i recursos 

 
En aquesta fase de treball és important tenir la previsió d’ús a la que ha de donar resposta l’edifici, per tal de 

detectar i enregistrar tota aquella activitat que pugui influir en la gestió i el consum dels recursos. El seguiment 

detallat i la valoració de les dades obtingudes seran fonamentals per tal de valorar quina es la dispersió, conèixer 

de quina manera varien aquests consums al llarg del temps i en conseqüència en quin grau cal millorar globalment 

per tal d’adaptar-se a la demanda teòrica i apropar-se a la sostenibilitat del conjunt.  

L’accés a les dades dels registres històrics dels darrers anys ens permet tenir dades de referencia del propi edifici 

per comparar-les amb el darrer any. En el cas de l’IES Mediterrània la franja d’estudi assoleix 5 anys, des de 2009 a 

2013(2), dels quals com a dades de partida s’ha obtingut per part de l’administració del centre les factures de 

consum de les companyies subministradores en cada cas. Les factures facilitades comencen a setembre de 2008 i 

finalitzen a desembre de 2013, tenint per tant cinc cursos complerts, dels quals cal aclarir inicialment que a les 

vacances (desembre, juliol i agost) es realitzen freqüentment les tasques de manteniment. a continuació mostrem 

el seguiment realitzat per fonts d’origen: 

 

 

 

                                                           
(2)

 ANNEX. Base de dades de consums per factures .  
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Electricitat  

As to electricity, the facility has an 80 kWh-power-supply. The electricity consumption at IES Mediterrània high school 

accounts for lighting and power. The way this consumption varies over time can be seen through the examination 

of the supplier’s energy bills (Endesa). This information, grouped in months from September to August, was entered in 

a spreadsheet. 

Una vegada introduïda i ordenada tota la informació de les factures com son: dates, còmput de dies per factura, 

consums d’electricitat activa, plana, punta i reactiva; ha estat possible realitzar indicadors de consum per dia 

(kWh/dia), el cost econòmic que ha suposat cada consum, les emissions de CO2 associades i diagrames de barres i 

gràfics on es relacionen consum i temps amb els quals sintetitzar les dades, obrint-nos la possibilitat d’analitzar 

visualment l’evolució d’aquests consums al llarg del període objecte d’estudi i que serà descrit al punt 5.6.2 Anàlisi 

dels consums d’electricitat.  

 

Fig. 4.17 Tractament de factures consum d’electricitat, veure ANNEX CONSUMS 

Gas  

Gas consumption at the IES Mediterrània is that of the three boilers that supply most of the facility’s spaces. It should 

be borne in mind, however, that the three modules consumption is registered as if they were one single module, i.e. 

it is not possible to get one single consumption for each boiler because there exist only one meter of the gas supplier 

gas Natural Fenosa.  

Aquesta informació s’ha tractat de la mateixa manera que la del anterior punt, la diferència és que en aquest cas 

s’han introduït les dades referents a consum en kWh i a més en m3 de gas (kWh/m3), obtenint l’indicador consum 

per dia (kWh/dia), el cost econòmic que ha suposat cada consum, les emissions de CO2 associades i també els 

diagrames de barres i gràfics relacionant consum i temps per tal de sintetitzar i facilitar la tasca d’anàlisis, descrita 

al punt 5.6.3 Anàlisi dels consums de gas.  

 

 

 

 

 

 

 

Aigua 

El consum d’aigua a l’IES Mediterrània ve donat pels serveis que cobreix l’edifici: banys, vestuaris amb dutxes, 

cuina, fonts exteriors, jardineria, etc.  

La seva variació al llarg del temps d’aquest recurs també ha estat possible fer-hi un seguiment gràcies als registres 

contemplats a les factures de la companya subministradora Sorea; de fet les factures eren trimestrals, però ens vam 

posar en contacte amb la oficina Sorea del poble corresponent i ens van facilitar les xifres mensuals. El 

procediment de tractament d’aquestes dades ha sigut el mateix que amb els consums d’electricitats i gas però en 

aquest cas els paràmetres introduïts a la fulla de càlcul han sigut la data, consum en m3, el cost econòmic de cada 

consum, i s’ha obtingut el indicador de consum d’aigua per dia (m3/dia) i . També s’han tret diagrames de barres i 

gràfics relacionant consum i temps.  

 

Fig. 4.19 Tractament de factures consum d’aigua, veure ANNEX CONSUMS 

 

4.3.2 Seguiment de la intensitat d’ús 

 
Amb la recollida d’aquestes dades es pretén conèixer l’ocupació real de l’edifici i la seva distribució en el temps i 

en l’espai (nombre d’usuaris i hores d’utilització). Es tracta d’un paràmetre molt important a l’hora de determinar 

l’eficiència de l’edifici quant al consum de recursos. Més usuaris i més utilització poden comportar variacions 

importants en el consum energètic, però també un aprofitament millor del propi edifici i, per tant, una eficiència 

més gran en l’aprofitament dels espais.  

Les eines per fer el seguiment de l’ús de l’edifici consisteixen en visites aleatòries als diferents locals i en diferents 

franges horàries, per tal de constatar el nivell d’ocupació de l’edifici al llarg del dia. En el cas d’edificis que tenen 

sistema de control d’accés, aquesta feina es pot veure facilitada i potser només cal fer una verificació de les 

dades recollides. 

A l’IES Mediterrània hi ha diversos àmbits d’activitat independents: aules, laboratoris, gimnàs, biblioteca, etc. Espais 

heterogenis amb diferents tipologies constructives, usos, necessitats energètiques varies i gestió diferenciada. 

L’institut no compta amb sistemes de control d’accés. Encara que hem pogut contrastar que al llarg del curs el 

nombre d’usuaris no varia gaire, d’igual manera que els usos o la ocupació diària. Degut a les entrevistes i les visites 

al centre, de manera generalitzada, podem dir que:  

 Les aules dels grups, tenen normalment un funcionament òptim pels matins, exceptuant les aules de 

Tecnologia, Audiovisuals i Informàtica, que s’usen en determinades classes.  
Fig. 4.18 Tractament de factures consum de gas, veure ANNEX  CONSUMS 
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 Els laboratoris es diferencien en tres espais independents. Laboratori de química, física i ciències naturals. 

Aquests tenen en conjunt 154,50 m2 de superfície en planta, i cal dir que l’aprofitament d’aquests espais es 

només d’unes poques classes l’any pels alumnes de secundària i batxillerat, realitzant classes i tallers 

puntuals a l’any.  

 La biblioteca durant la jornada lectiva amb horaris puntuals, normalment estan només el personal de sala, 

encara que s’hi realitzen tasques de cerca d’informació en els diferents cursos i classes individuals de reforç 

per a alguns alumnes. Fora d’horari, s’hi realitzen les reunions del professorat i del patronat escolar.  

 The auditorium is used solely for big meetings, some exams, performances or plays. 

 The seminars and the teachers’ offices are used regularly, though not in a full time basis. 

 The Student Administration and Records offices are occupied nearly the whole day. 

 The gym is obviously used at the time of Physical Education class. 

 The Cafeteria and the Dining Hall are not used intensively over the year. Their usage peak is reached in 

recreation time. 

I de manera més específica, a través de la consulta dels horaris lectius del curs 2013 dels alumnes d’ESO i Batxillerat, 

podem especificar les hores aproximades d’ús i ocupació anuals segons cada espai corresponent; també 

s’afegeixen les hores d’ús de les activitats extraescolars que es realitzen dins del centre. Aqueta informació 

s’expressa en forma de taules i s’adjunten a l’Annex.  

4.3.3 Seguiment de la gestió 
 

 

La finalitat del present subapartat és determinat com es gestiona l’edifici des del comportament en les rutines 

quotidianes dels ocupants, com en les tasques de manteniment de les instal·lacions.  

 

Sovint, en l’anàlisi de l’eficiència energètica d’un edifici, es porta a terme un estudi de les dades relacionades amb 

els tancaments i una recollida de dades sobre els sistemes que donen servei al propi edifici, sense tenir en compte 

els aspectes relacionats amb la gestió. És molt important incloure aquest factor si es pretén fer una anàlisi completa 

i exhaustiva de la situació real en què treballa l’edifici. Així doncs, cal obtenir el màxim de dades sobre la gestió de 

l’edifici, per saber fins a quin punt es mantenen les característiques edificatòries inicials i la corresponent demanda 

teòrica de les instal·lacions. 

 

Val a dir que, l’obtenció de dades en aquest apartat, és sovint força complicada, perquè en pocs casos se segueix 

un protocol d’actuació predeterminat pel que fa a la gestió i, per tant, cal buscar altres fonts d’informació vàlides. 

Volem subratllar que la gestió energètica és un concepte ampli i complex que recull diferents aspectes com els 

següents:  

 

 Pel que fa als sistemes, ha de tractar de millorar l’eficiència energètica però garantint el confort. Cal doncs 

flexibilitzar el funcionament i la gestió dels sistemes per tal d’ajustar-los a les demandes, que varien segons 

els nivells d’ocupació, l’ús que es fa dels espais i les condicions atmosfèriques. 
 

 Pel que fa a l’envoltant, cal mantenir les característiques d’aïllament de l’edifici per tal de no augmentar la 

demanda energètica (evitant l’obertura de finestres quan s’està escalfant mitjançant els sistemes l’edifici, 

per exemple). 
 

 Pel que fa al conjunt de tasques de manteniment i de millora dels espais, s’haurien d’establir criteris 

d’estalvi energètic a l’hora de projectar millores en els sistemes de climatització, canvis d’ús o d’ocupació, 

redistribucions o altres modificacions edificatòries. 

En el cas de l’IES Mediterrània, les gestions controlables que es realitzen son la il·luminació de l’edifici i el protocol 

d’encesa de les calderes per a calefacció durant els mesos d’hivern , la gestió del qual és programable o manual, 

segons el cas,  per part del Conserge i els horaris establerts son els següents: 

Els horaris de programació automàtica d’encesa de calefacció son els següents:  
 

 Dilluns: de 05:00 a 10:45 h 

 Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 06:30 a 10:45 h 

 

Fem constar que aquesta franja horària de funcionament de calefacció fa dos anys era més extensa, ja que 

també es donava classe per les tardes (del dilluns, dimarts i dijous) i aquesta s’encenia, a més, de 14:00 a 16:00 h. 

Aquest canvi es veurà reflectit en el consum de gas de manera positiva, que més endavant analitzarem; veurem 

com el consum dels dos últims anys es inferior als anteriors.  

 

No obstant, cal esmentar que la il·luminació dels espais comuns s'utilitza molt per la escassa quantitat de llum 

natural que arriba a les zones comunes de l'edifici. 

S’ha realitzat una enquesta al conserge i al cap de manteniment del centre, de la qual hem extret a següent 

informació: 

 En aquest tècnic recau tota la organització i planificació en les tasques de manteniment del centre i dels 

seus sistemes, per garantir el confort i el bon funcionament de les intervencions esmentades anteriorment.  

 

 El grau d’aïllament de les instal·lacions de climatització és regular-dolent. 
 

 El tipus de tancament en façana, no fa distinció per orientacions.  
 

 Els protocols d’encesa i apagada de calderes es l’anteriorment citat, les temperatures interiors dels espais 

de consigna tenen una mitja: 25º C al hivern i 22ºC a l’estiu.  Cal dir que no hi ha termòstats i que la gestió 

es fa per demanda dels usuaris de confort que es percep.  

 Existeixen aparells elèctrics i maquinaria varia a les aules, tallers i laboratoris; aquests aparells s’apaguen al 

final del dia excepte els servidors i concentradors de xarxa. 
 

 Al centre hi ha ventilació natural mitjançant finestres i ventilació forçada a la cuina i a la sala de calderes 

mitjançant extractors. 
 

 No es disposen de plaques solars ni bateries per emmagatzemar corrent elèctrica. L’escola no té 

contractada l’electricitat mitjançant tarifa d’horari nocturn.  
 

 El sistema d’il·luminació dels espais no disposa de fotosensors, ni de sensors de presència.  
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Observacions i propostes personals 

Se’ns comenta que es preveu col·locar vàlvules termostàtiques com a element de control individual del sistema de 

calefacció. Situant-les a cada emissor juntament amb les proteccions contra la lliure manipulació dels aparells. 

Cercant que es pugui garantir el confort per a cada perfil d’usuari, en funció de l’activitat a realitzar, l’estació de 

l’any i la zona de l’edifici a que pertanyin, tot tenint com a paràmetre preferent l’estalvi i l’eficiència energètica.  

Com hem mencionat abans, es podria portar a terme una millora del sistema d’il·luminació, instal·lant elements de 

control per horaris i presencia. Encara que aquesta depèn de molts factors, cal adaptar per exemple l’horari lectiu, 

en funció de les necessitats de cada curs escolar, a part de tenir en compte la resta de serveis, d’administració, 

manteniment, cuina i neteja.  

4.3.4 Seguiment de Les condicions de confort 

 
Finalment, s’ha tractat de recollir totes les dades possibles que permetin caracteritzar el confort en els diferents 

espais de l’edifici IES Mediterrània (temperatura, humitat, percepció dels usuaris, etc.) 

L’objectiu últim d’un edifici hauria de ser, que la seva arquitectura i els seus sistemes permetessin el 

desenvolupament òptim de l’activitat per a la qual ha estat projectat. El correcte desenvolupament de l’activitat 

és directament proporcional a les condicions de confort que l’edifici pugui garantir als seus usuaris. Així dons, 

l’obtenció de les dades sobre els nivells de confort i el seu anàlisi posterior han de ser una prioritat a l’hora de fer 

qualsevol avaluació sobre l’eficiència energètica de l’edifici, ja que el confort és una característica irrenunciable 

dels edificis.  

En el cas de l’IES Mediterrània, s’han realitzat mesuraments d’humitat, temperatura, nivell d’il·luminació(3)  i confort 

acústic(4) dels espais; aquests dos últims mitjançant enregistrament in situ i realitzant seguiment, simulació i 

tractament informatitzat de les dades obtingudes durant el seguiment. A partir del treball d’estudi ens ha permès la 

creació del perfil de confort de l’edifici.  

D’altra banda encara que no impliquen augment de consum energètic, s’han valorat paràmetres importants 

referents als nivells de confort acústic, com són el temps de reverberació com són els temps de reverberació intern 

dels espais i l’aïllament al soroll aeri interior (verificats amb CTE HR) dels paraments per tal de donar solució a les 

problemàtiques front el confort necessari per la realització de l’activitat docent.  

Seguiment d’humitat i temperatura  

En aquest apartat cal destacar que resulta especialment interessant la recollida de dades sobre la percepció del 

conforto que tenen els propis usuaris de l’edifici, tot i que són dades poc precises i molt subjectives. Els usuaris tenen 

un record i un registre “històric” de la sensació de confort dels espais, i aquesta informació permet detectar punts 

de desconfort importants i contrastar-los amb les dades objectives obtingudes amb els instruments de mesurament. 

L’instrument utilitzat per prendre les mesures ha sigut  un termohigròmetre digital, que mesura temperatura i humitat. 

Ha estat instal·lat a les aules més significatives de les façanes nord i sud, a les aules 2.4 (orientació Sud)  i 2.7 

                                                           
(3) ANNEX. Mesuraments luxómetre. 

(4) ANNEX. Tècniques d’avaluació Acústica.  

(Orientació Nord), realitzant mesuraments cada 15 minuts durant l’horari lectiu durant una setmana seguida durant 

el mes de juny.  

As a summary, we are going to analyse the factors that govern comfort when students attend school (from 8 a.m. 

to 2:40 p.m.) through the examination of temperature and relative humidity: 

 

 Southern façade TEMPERATURE: average temperature 25.81 ºC 

       Min. 23ºC (9.30 a.m.-65%), Max. 30.7 ºC (2 p.m.-76%) 
 

 Southern façade RELATIVE HUMIDITY: average 62.80% 

        Min. 55.40 % (2 p.m.-25.5ºC), Max. 81.20% (12.30 p.m.-29.30º C) 
 

 Northern façade TEMPERATURE: average temperature 24.21 ºC 

Min. 22ºC (9 a.m.-54%), Max. 28.4 ºC (1 p.m.-73%) 
 

 Northern façade RELATIVE HUMIDITY: average 57.60% 

Min. 50.40 % (9 a.m.-24 ºC), Max. 79.40% (1.30 p.m.-28.70º C) 

Encara que les mitjanes anteriors, puguin aproximar-se a dits intervals, detectem que es generen valors extrems en 

ambdós mesuraments, els quals caldria corregir; donat que des del punt de vista dels estàndards de confort, la 

humitat relativa ha de trobar-se entre el 45 - 65% i la temperatura seca entre 20 – 26º C (Font: ISO 7730 i EN-27730). 
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5. FASE 2: AVALUACIÓ 

5.1 PROCÉS D’AVALUACIÓ 

 
Once the data was gathered, we performed the assessment of the following issues: 

 Energy needs (both thermal and electrical). For this purpose, different analysis techniques have been used, 

such as thermography and computerised calculating tools. 
 

 Systems and appliances that consume energy and meet the needs identified in the previous section (i.e. air 

conditioning and lighting). 
 

 Building’s operating parameters (occupancy patterns, intensity of use, maintenance and comfort 

parameters). 
 

 Energy sources consumption (i.e. electricity, gas and water). 

 
 

Els resultats d’aquestes avaluacions s’han sintetitzat en unes dades de les quals hem pogut extreure el que 

anomenem índex o valors significatius, i que ens han permès caracteritzar l’edifici. No hem d’oblidar que 

l’avaluació global de l’eficiència energètica es realitza mitjançant la comparació entre la demanda energètica 

teòrica (estimant un rendiment dels equips i sistemes) i el consum efectiu que s’observa per mitjà de la facturació 

anual, el monitoratge o la simulació informàtica.  

 

L’anàlisi del que consumeix l’edifici respecte al que hauria de consumit teòricament permet valorar el potencial 

d’estalvi i les oportunitats de millora.  

 

Així mateix, l’estudi de les rutines en la gestió i el manteniment dels sistemes és útil per detectar mancances en el 

funcionament de les instal·lacions i, alhora, permet determinar l’ajust entre el nivell d’ocupació real i el grau de 

resposta de sistemes a la seva demanda d’energia i recursos. Les possibles desviacions en aquests aspectes poden 

oferir la resposta a la diferència entre la demanda teòrica i el consum real enregistrat.  

 

Finalment la valoració del consum de recursos no ha de deixar de banda la valoració del confort dels usuaris de 

l’edifici, ja que es tracta de conèixer si l’edifici és eficaç atenent les necessitats energètiques però, i el que és més 

important, també si és eficient amb relació als recursos que consumeix per assolir-les.  

 

Amb els índex o valors significatius hem aconseguit transformar les dades obtingudes, en diferents unitats i amb 

diverses eines, en valors unificats i comparables amb els d’altres edificis amb les mateixes condicions. Atès que 

existeixen molts tipus d’índexs que tracten de caracteritzar energèticament els edificis, hem escollit aquells que 

hem considerat més adients segons els objectius de l’anàlisi que volíem realitzar i que, en el nostre cas, han estat els 

índex relacionats amb el grau d’aïllament de l’envoltant, i els que analitzen el rendiment dels sistemes i aparells.   

 

 

 

 

5.2 TECNIQUES D’AVALUACIÓ IN-SITU 

5.2.1 Termografies 

 
ANÀLISI TERMOGRÀFIC INSTITUT IES MEDITERRANIA 

Introducció   

Abans de començar amb la introducció de l’anàlisi termogràfica, hem de confessar que hagués sigut més 

interessant fer aquest anàlisi en algun dia d’hivern, en que la calefacció romangués encesa, per tal de detectar les 

fuites d’aire calent que es perden per l’envolupant de l’edifici, però això no ha sigut possible, degut a que l’anàlisi 

el vàrem fer al mes de juny, en ple mes d’estiu. 

Doncs bé, per complir les noves normatives i exigències energètiques és fonamental controlar  els nivells d'aïllament 

tèrmic i estanqueïtat d'un edifici, mantenint l’eficàcia de la ventilació i calefacció al màxim. 

En aquest context, la termografia és una eina molt eficaç per realitzar un diagnòstic energètic, decidir les 

actuacions necessàries i comprovar l'eficàcia de la seva execució. És per això, que l'automatització d’aquesta eina 

pot suposar un salt qualitatiu molt important a l'hora d'analitzar l'eficiència energètica de l’edifici objecte d’estudi. 

Les principals pèrdues energètiques en els edificis es produeixen a través de les  façanes, ja que aquestes 

conformen l'envoltant exterior. És per això que la integritat de les façanes es converteix en un element important a 

l'hora d'analitzar la  eficiència energètica d’aquests. Sent molt important la detecció d’irregularitats en l'aïllament o 

la detecció de la presència de ponts tèrmics  que incrementen en gran mesura les pèrdues energètiques. 

La inspecció tèrmica de les façanes es basa en la determinació diferencial de la temperatura a les superfícies que, 

a priori, haurien de presentar un comportament tèrmic similar. Insistint, la distribució de la temperatura superficial 

serà usada per detectar irregularitats tèrmiques degudes, per exemple, a defectes d’aïllament com humitats i/o 

filtracions d'aire en la façana exterior de l'edifici, a esquerdes, sobreescalfaments o ponts tèrmics. 

La inspecció de la façana, plantejada com una avaluació de les  condicions tèrmiques que presenta, es planteja 

sempre amb una determinada  seqüència d'objectius: 

 Determinar la distribució de temperatura aparent de les diferents superfícies  que conformen la façana.  

 Determinar la distribució de temperatura a les finestres des de l'interior. 

 Localitzar aquells punts o zones en les que es consideri que la distribució anormal de temperatura pot 

suposar una anomalia.  

 Avaluar detalladament el tipus, l'extensió i importància dels defectes observats. 
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Cal dir també, que mitjançant la tècnica de la termografia es poden realitzar dos tipus de mesures diferents: 

 

Quantitative measurements: These are used when the process involves a change in the variables of temperature 

and emissivity. These measures are broken down into two sub-categories: 

 Direct measurements: the temperature of each area is measured with thermo-devices or contact 

thermometers. Through thermography, the points to be measured are determined and, once the surface 

temperature is measured, the next step is the study of emissivity differences. 
 

 Relative measurements: on the basis of a beforehand known emissivity reference of the object, the surface 

temperature is worked out. Once we get the temperature, the emissivity of the object is calculated. 

 

Qualitative measurements: these are used when a variable of the process changes, but the error factors do not 

alter the surface to be measured. For example, when the emissivity does not vary, either because the material is the 

same or because it is similar in different materials, this makes it easy to determine temperature changes.. 

Durant l’anàlisi termogràfic d’aquest edifici, es treballaran sobre mesures quantitatives directes, ja que el paràmetre 

que es coneixerà serà la temperatura del material i no la emissivitat. Aquesta temperatura es mesura a partir d’un 

termòmetre de contacte de la superfície. 

 

La inspecció d’aquest Centre educatiu, s’ha dut a terme seguint les directrius de la normativa UNE-EN 13187:1999, 

la qual ens facilita els procediments a seguir per analitzar termogràficament un edifici. 

 

El mètode d’anàlisi exposat en aquesta norma, està dirigit a treballs a l’aire lliure, per aquest motiu remarcar que 

l’estudi de les zones interiors de l’escola, s’ha realitzat fent una adaptació d’aquesta norma. 

Previous tasks 

Prior to the performance of the thermographic inspection, different factors should be taken into account in order to 

ensure accuracy when taking the thermographic images. These factors are as follows: 

 

The kind of the device or equipment to be used (i.e. its capacity, resolution, etc.) as well as the need of 

complementary devices during the inspection. 

 

 Features of the materials to be analysed (surface radiation, etc.). 

 Presence of radiation sources which may lead to irradiation on the object to be measured. 

 Plans and information about the building profile. 

 Environmental and climate factors 24 hours before the inspection and during the inspection. 

 Camera-object distance. 

 Incidence angles between the camera and the object. 

 Date and time of inspection. 

 Etc. 

 

 

 

Equip utilitzat 

 

S’ha utilitzat la càmera termogràfica FLUKE Ti 20 (Fig. 5.1), la qual es composa per un 

sensor de radiació infraroja, que detecta temperatures, i genera una imatge 

tèrmica. 

  

 

Tractament de dades 

 

Un cop obtinguts els termogrames de l’edifici, s’ha realitzat un anàlisi amb el programa Smart View 3.5, que es 

tracte del software que acompanya a la càmera termografia i els resultats obtinguts son els següents: 

 

Mòdul 1, Ala Nord, planta baixa, forjat sala d’actes. Façana Nord–Oest. 

 

 

 

 

 

 

 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

25,9 ºC 31,70 ºC 27º ºC 0,95 

 

En el termograma superior (Fig. 5.2)  s’observa el punt crític típic d’aquest edifici, les trobades dels forjats amb les 

façanes. Aquest defecte s’accentua al forjat de les cobertes, que està en contacte directe amb la intempèrie. 

Recordem que l’acabat d’aquestes trobades està format a base d’arrebossat de morter i de rajoles fines de només 

2 cm de gruix. S’observa de forma clara la diferència de temperatures entre la trobada del forjat i la resta del 

parament, el qual suposa un important pont tèrmic, segurament també degut a la presència d’humitat provocada 

per la filtració d’aigua de l’exterior (en el cas de les trobades de coberta-façana). 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 Càmera termogràfica 

Fig. 5.2 Termografia forjat Sala d’actes 
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Altres casos de la trobada crítica de forjats amb façana:  

Mòdul 2, forjat vestuari de gimnàs. Façana Nord–Est. En aquest cas s’observen també taques liles, possiblement a 

causa de la humitat provinent de les dutxes dels vestuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

25,3 ºC 30,60 ºC 24º ºC 0,95 

 

 

Mòdul 1, Ala Sud. Forjat entre Biblioteca i Aula 1.4. Façana Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

22,7 ºC 25,10 ºC 23º ºC 0,95 

 

 

 

 

Mòdul 1, Ala Sud. Seminari Geografia i Història i Aula 1.3. Façana Sud-Est. 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Mòdul 1, Ala Sud. Forjat entre Biblioteca i Aula 1.4 . Façana Sud-Oest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En la següent imatge (Fig. 5.7) observem la mateixa zona de la façana anterior, i trobem uns canvis bruscos de 

temperatura. Es pot veure que hi ha zones amb més temperatura que la resta de la façana; la façana no manté 

una temperatura homogènia o poc variant en la superfície estudiada, el qual podem deduir que hi ha una 

discontinuïtat del tipus de composició material d’aquesta part que provocaria fugues de calor en certs punts. Per 

altra banda també s’observa el pont tèrmic que provoca el contorn de la finestra.  

 

 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

23,2 ºC 26,4 ºC 23º ºC 0,95 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

22,7 ºC 27,2 ºC 23º ºC 0,95 

Fig. 5.3 Termografia forjat vestuaris gimnàs 

Fig. 5.4 Termografia forjat Biblioteca i Aula 1.4 

Fig. 5.5 Termografia Seminari Geografia i aula 1.3 

Fig. 5.6 Termografia forjat biblioteca i aula 1.4 
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En la següent imatge s’observa la zona on s’ubica un baixant d’aigües pluvials provinent de la coberta. Es força 

evident que la col·locació de la seva sortida no es correcte per l’evacuació de les aigües, ja que l’aigua que baixa 

pel canal queda prop de la façana i això suposa una concentració d’aquesta que provoca greus problemes 

d’humitat en aquella zona que es propaga per capil·laritat; la humitat de l’aigua que resta al terreny es absorbida 

pel mur de façana. 

Mòdul 1, Ala Est, cantonada Seminari d’Idiomes i Seminari de Llengües Clàssiques. Façana Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

22,0 ºC 25,2 ºC 23º ºC 0,95 

 

Cal destacar que amb l’excés d’humitat es dispara la despesa de calefacció. Per obtenir una bona sensació 

tèrmica necessitem incrementar considerablement la temperatura de l’aire. Això dispara la despesa i al mateix 

temps permet a l’aire absorbir més humitat, amb el qual passem a tenir problemes de floridures i bafs en parets 

degut a les humitats per condensació. Afegir que el problema de la humitat provoca alteracions de les propietats 

tèrmiques dels materials als quals afecten i això es pot convertir en un possible motiu important de pèrdues de 

calor. Seguidament, es mostren altres casos d’humitat per capil·laritat: 

Mòdul 3, cafeteria. Façana Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mòdul 1, Ala Oest, Sala de professors. Façana Sud-Oest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

23,5 ºC 26,1 ºC 23º ºC 0,95 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

22,0 ºC 25,9 ºC 24º ºC 0,95 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

21,1 ºC 23,7 ºC 22º ºC 0,95 

Fig. 5.7Termografia forjat vestuaris gimnàs 

Fig. 5.8 Termografia Seminari idiomes i LL. Clàssiques 

Fig. 5.9Termografia cafetería 

Fig. 5.10 Termografia sala professors 
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Aquí també s’observa una diferència de temperatura important per causa de la humitat. 

 

Mòdul 1, Ala Nord, Forjat Laboratori de Física.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres punts crítics que s’han de tenir en compte son les cantonades, trobades entre façana i façana.  

Mòdul 1, Ala Sud, Biblioteca i Aula 1.4. Façana Sud-Est. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

23,8 ºC 27,4 ºC 24º ºC 0,95 

 

 

 

 

 

Com vàrem explicar en el seu moment, les obertures dels tots els banys dels alumnes no disposen de cap element 

per tancar-les totalment i garantir el 100% de la estanqueïtat. Estan compostes només de lames horitzontals de 

vidre. Això suposa forts punts d’entrada lliure d’aire de l’exterior a l’interior de l’edifici, que a l’hivern provoca 

pèrdues d’energia constants.  

Mòdul 1, Ala Est, planta baixa, WC general alumnes. Façana Nord-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Finalment, com a breu conclusió d’aquest apartat podem deduir que la totalitat de façanes de l’edifici suposen un 

fort punt de pèrdua d’energia tèrmica. Per una banda, degut al gran nombre de façanes, que lògicament, quan 

més façanes té un edifici suposa més superfície en contacte amb l’exterior i la intempèrie i conseqüentment, més 

possibilitat de fuga d’energia si aquest no disposa d’un bon aïllament tèrmic.  

Per altra banda, s’accentua aquesta problemàtica amb els punts crítics mal resolts mostrats anteriorment a les 

imatges termogràfiques (trobada entre forjat i façana, entre coberta i façana, finestres amb marcs sense ruptura 

de pont tèrmic, caixes de persiana mal aïllades, discontinuïtat de la composició de la façana en certs punts que 

provoquen salts de temperatura, etc.) i amb la patologia de la humitat present en molts punts de les façanes 

(sobretot a les zones més baixes del perímetre de l’edifici). 

5.2.2 Mesuraments de l’Acústica, estudis i propostes de millora 

 
This section discusses the process shown in the measurements "in situ” for the cross check and subsequent 

calculation concerning the reverberation time and the acoustic isolation realised in the most significant spaces of 

the building.. 

The procedures of measurements of the time of reverberation of enclosures that have been undertaken are 

controlled by the standard UNE-EN ISO 3382:2001 of Acoustics. 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

21,7 ºC 22,7 ºC 23º ºC 0,95 

Tª Mín. Tª Máx. Tª Ambient Emissivitat 

21,9 ºC 24,6 ºC 23º ºC 0,95 

Fig. 5.11 Termografia forjat laboratori física 

Fig. 5.12Termografia biblioteca i aula 1.4 

Fig. 5.13 Termografia WC planta baixa 
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Fig. 5.14 Espectre soroll Rosat 

 

The procedure of measurement of the isolation in front of the aerial noise between places (ISO 140-4:1998) is 

controlled by UNE-EN ISO 140-4:1999 of Measurement of the soundproofing and the construction elements, Part 4: 

Measurement "in situ” of the isolation to the aerial noise between places.  The overall value of isolation is obtained 

by applying the calculations described in the standard UNE-EN ISO 717-1.  The methods of analysis set out in these 

rules have been adapted for measurements in internal spaces. 

Introducció / Introduction 

To understand the process detailed below it is necessary to explain a couple of issues as follows: 

Time of reverberation (Tr): This is the time that it takes a signal after sounding to attenuate a level of 60dB.  To realise 

the measurement a sound is generated and measured when the source stops emitting, then the time that takes in 

attenuating 60 dB is determined. The Time of Reverberation is measured by frequently and therefore a place does 

not have the same Tr in 200 Hz that it has in 4 kHz.   

This is because the Tr is determined by the volume(V) of the room and by the coefficients of absorption of its 

surfaces or if it is preferred by the surfaces with a certain absorption coefficient. As the coefficients of absorption of 

the different materials that compose any place are not equal for all frequencies, the reflections generated inside 

the place will be different for every frequency and therefore the Tr of the place is different according to each one 

of the frequencies. 

To calculate the Tr of a place without taking measurements it is possible to use Sabine's formula:: 

 

V = Volum of the room in m3 

A = Absoption surface in m2 

 

 

Generally, the larger a place is the greater the Tr will be.  If the materials that comprise a place internally are slightly 

absorbent the Tr will also increase.  The value of Tr is very important if good intelligibility levels are desired inside a 

place.  

Pink or 1⁄f noise: The pink noise (Fig. 5.14) is a noise with a sonorous level that is 

characterised by an inversely proportional spectral density to the frequency.  

When the pink noise is displayed in an analyser with octave filters the noise is 

seen as if all the octave bands had the same sonorous level. 

This is used to analyse the behaviour of spaces, sound equipment, etc.  It is a 

known signal, the same level in all the bands ("flat" sound), and if we amplify it 

with a speaker inside a room we can learn the facts about the acoustic behaviour of the speaker, the room etc.  

Normally it is generated between 20 Hz and 20 kHz. 

Its sound is very similar to the one that we can hear when it is syntonised between two FM frequencies.  The only 

noise received in the space sounds like a big “blow”. 

 

Treballs previs / Previous works 

Prior to the capture of measurements in situ it has to be born in mind that different factors will bring with them a 

correct capture of the necessary information for the following calculations.  These factors are: 

 

 Surrounding characteristics (materials to be analysed, use of the spaces, etc.) 

 Securing of construction drawings and information about the building 

 Distance emitter/receiver 

 The capture of information has to have a homogeneous pattern in measurement gathering and therefore 

obtaining information with good representation and quality. 

 It is required to follow the protocol established to ensure that sonorous contribution is not received in the 

measurements due to the wave reflection that is generated in the different surfaces of furniture and/or 

ornaments next to the recipient which would distort the results. 

 Measurements realised during periods of non-school hours so as to not interrupt the functioning of the 

school and to avoid distortions in the background noise during the measurements.  It is necessary to work 

with the least possible effect on the process of the realised measurements 

Equips utilitzats / used equipment 

To realize the acoustic measurements of the school building IES MEDITERRANEA the following equipment was used 

(Fig. 5.15): 

 SPEAKER AMB used as an emitter source 

 CESVA Acoustic Analyser used as the sound level meter.  It can work as a sound level meter or as a 

spectrum analyser in real-time for bands of third of an octave and octave. 

 Program Cesva, software that accompanies the sound level meter. 

 

Tractament de dades / Treatment of data 

There are two types of obtained data - the measurements of the time of reverberation inside each of the spaces 

and the isolation of separating walls between places.  Both cases are described below: 

General information and procedure TIME REVERBERATION: 

To develop the measurements it is required to reproduce the “Pink noise”. Recording with NORMALIZED PINK noise.  

The measurements are realised by frequencies in thirds of an octave.  The method selected is as follows: 

 Method of sudden interruption of the emitter source:  the noise emitted by the source of noise is supported 

until the sonorous field stays at a uniform level.  The sudden interruption of the source will allow us to obtain 

the fall in level and the effect of the reverberation.  
 

 Different points of the same space are measured to be able to establish the average and thus extract the 

time of REVERBERATION.  The function time will be realized in T:20 *dB and T:30 *dB. 

 

 1st STEP: The magnitude of the background noise is established which is fixed to the sound level meter. 

 

RT60 = 0,163 * (V / A) 

 

 2nd STEP: Switch on the emitter source until the receiver (sound level meter) stabilises the received 

magnitude. 

 3rd STEP: The emitter source is stopped immediately and the measurement of the reverberation is displayed in 

the receiver point. 
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Fig. 5.15 Altaveu amplificador / Sonòmetre . Mesuraments 

 

 

Fig. 5.16 Càlcul temps de reverberació BIBLIOTECA (Posició A Font emissor) - 

Annex acústica, mesuraments 

 

 

Fig. 5.17 Càlcul temps de reverberació BIBLIOTECA (Posició B Font emissor) - 

Annex acústica, mesuraments 

 

 

Fig. 5.18  Càlcul temps de reverberació SALA ACTES - Annex acústica, 

mesuraments 

 

 

Fig. 5.19 Càlcul temps de reverberació GIMNÀS  (Posició A Font emissor) - 

Annex acústica, mesuraments 

 

 

Fig. 5.20 Càlcul temps de reverberació GIMNÀS  (Posició B Font emissor) - Annex 

acústica, mesuraments 
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Es repeteix els apartats anteriors en diferents punts receptors, seguint unes pautes en l’espai per tenir homogeneïtat 

en les mesures, tot seguint el protocol per realitzar els mesuraments tenint en compte les pautes anteriorment 

citades. 

La situació de la font emissora i per cada posició d’aquesta, el nombre de punts receptors i el seus emplaçaments, 

dependran de les característiques del local. 

Del anterior procediment es generaran els mesuraments i el posterior càlcul del Tr (temps de reverberació) mitjana 

per freqüència, mitjançant les dades obtingudes en els mesuraments i exportats del software que acompanya al 

sonòmetre. Dades amb les quals podrem realitzar els gràfics que hem mostrat anteriorment (Fig.5.16 i 2.22) i a més 

procedirem a calcular els temps de reverberació mitjans de cada local (Tmig), amb la formula següent: 

On : 

T xx (Hz) = és el mesurament per cada freqüència 

n = nombre de mesuraments 

Finalment aquest valor en segons, l’hem de comparar amb els valors límits que exigeix la normativa CTE-HR per 

verificar si compleix. En cas contrari caldrà aplicar mesures correctores. 

Presa de dades Tr 

En el cas del IES MEDITERRÀNIA, s’ha realitzat l’estudi dels usos més significatius del centre. 

Biblioteca (Posició A Font): 

 EMISSOR 1: Posició centrada-part allunyada respecte entrada (Veure annex acústica) 

 RECEPTOR: Arxius de registre 027 / 028 / 029 / 030 / 031 / 032 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig. 5.16) 

Tmig de biblioteca = 0,772+0,798+0,937= 0,891 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

Biblioteca (Posició B Font): 

 EMISSOR 1: Posició centrada-part propera respecte entrada (Veure annex acústica) 

 RECEPTOR: Arxius de registre 033 / 034 / 035 / 036 / 037 / 038 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig. 5.17) 

Tmig de biblioteca = 0,840+0,897+0,920= 0,886 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. mt. SUP. BIBLIOTECA: 0,891 sg. 

T. mt. SUP. 2 BIBLIOTECA: 0,886 sg. 

T. REVERBERACIÓ BIBLIOTECA : (SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (0,891+0,886)/2 = 0,888 sg 

Fig. 5.21 Càlcul temps de reverberació AULA 1.1 (Posició A Font emissor) - 

Annex acústica, mesuraments 

 

 

Fig. 5.22  Càlcul temps de reverberació AULA 1.1 (Posició B Font emissor) - 

Annex acústica, mesuraments 

 

 

Tmig del local = T500(Hz) + T1000(Hz) + T2000(Hz) / n 

(resultat en segons, mesuraments en 1/3 d’Octaves) 

 

Fig. 5.23 Mesura de temps reverberació a la biblioteca. 
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Sala d'actes: 

 EMISSOR 1: Posició centrada en tarima ó escenari (Veure annex acústica) 

 RECEPTOR: Arxius de registre 001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 012  (excel) 
 

Tr mitjana per freqüències (Fig. 5.18) 

Tmig de sala d'actes = 0,897+0,757+0,727= 0,793 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

Gimnàs (Posició A Font): 

 EMISSOR 1: Posició centrada (Veure annex acústica) 

 RECEPTOR: Arxius de registre 088 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 095 (excel) 
 

Tr mitjana per freqüències (Fig.5.19) 

Tmig de gimnàs = 3,223+2,995+2,396= 2,871 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

 

Gimnàs (Posició B Font): 

 EMISSOR 1: Posició centrada, a 2 mts de l'entrada (Veure annex acústica) 

 RECEPTOR: Arxius de registre 096 / 097 / 098 / 099 / 100 / 101 / 102 / 103 (excel) 
 

Tr mitjana per freqüències (Fig.5.20 

Tmig de gimnàs = 3,173+3,105+2,375= 2,884 s 

T. mt. SUP. 4 GIMNÀS: 2,871 sg. 

T. mt. SUP. 5 GIMNÀS: 2,884 sg. 

 

T. REVERBERACIÓN GIMNÀS : (SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (2,871+2,884)/2 = 2,877 sg 
 

Aula 1.1. (Posició A Font): 
 

 

 EMISSOR 1: Posició centrada part propera respecte entrada (Veure annex acústica) 

 RECEPTOR: Arxius de registre 044 / 045 / 046 / 047 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig. 5.21) 

Tmig de biblioteca = 3,173+3,105+2,375= 2,01 s 

Temps de reverberació màxim permès CTE-HR = 0,7 s 

 

Aula 1.1. (Posició B Font): 
 

 EMISSOR 1: Posició centrada a 1 mts de la pisarra; (Veure annex acústica) 

 RECEPTOR: Arxius de registre 048 / 049 / 050 / 051 / 052 (excel) 
 

Tr mitjana per freqüències (Fig. 5.22) 

Tmig de biblioteca = 2,243+2,100+1,688= 2,051 s 

Temps de reverberació màxim permès CTE-HR = 0,7 s 

T. mt. SUP. 6 AULA 1.1 : 2,01 sg. 

T. mt. SUP. 7 AULA 1.1 : 2,051 sg. 

T. REVERBERACIÓ AULA : (SUP. 6 + SUP. 7) / 2  =  (2,01+2,05)/2 = 2,035 sg 

Dades general i procediment AÏLLAMENT: 

Per determinar l'aïllament d'un parament separador entre dos locals, es situa la font emissora de soroll en un d'ells, 

que actuarà com a local emissor; l'altre serà el local receptor. Es mesura el soroll de la font en el local emissor, en 

camp reverberat. En el local receptor i, mantenint-se la font en marxa, es mesura el soroll transmès al local 

receptor. Les mesures s'han de corregir amb el soroll de fons en el local receptor així com per l'efecte de la 

reverberació en aquest local. Les mesures tant dels nivells de soroll com dels temps de reverberació s'han efectuat 

en 1/3 d'octava. 

Presa de dades 

En el cas del IES Mediterrània s’han pres dades als espais més representatius de l’edifici que són les divisòries entre 

aules tipus, i  també entre l’aula i el passadís. 

Emissor aula A12 / receptor aula A11: 

 EMISSOR 7 (A12): Posició centrada 

 RECEPTOR (A11): Arxius de registre 081/ 082 / 083 / 084 / 085 

 RECEPTOR (A12): Arxius de registre 081/ 082 / 083 / 084 / 085 

 RECEPTOR (A11): Soroll de fons (emissor off) Arxius de registre 086 /087  

 

 

 

 

Emissor passadís 1ª planta / receptor aula 1.1: 

 RECEPTOR : Arxius de registre 053 / 054 / 055 / 056 / 057 / 058 

 RECEPTOR (PAS.1ª): Arxius de registre 059 /060 / 061 / 062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aïllament paret separació A12-A11 

Valoració d’acord a la Norma ISO 717-1 

DnT,w(C;Ctr )= 40 (-2 ; -4 ) dB < 50 db 

 

Aïllament paret separació Pass1ª-A1.1 

Valoració d’acord a la Norma ISO 717-1 

DnT,w(C;Ctr )= 31 (-1 ; -2 ) dB < 50 db 
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ESTUDI DEL C.T.E-DB-HR: AÏLLAMENT AULES 1.1 i 1 

 

Per a l'estudi i verificació del compliment del CTE-DB-HR , hem 

utilitzat una aplicació preparada pel Ministeri de Foment i del 

catàleg de solucions constructives vinculat a ell. En aquesta 

aplicació, s'emplenen una sèrie de fitxes identificant els materials i 

solucions més semblants a la realitat objecte d'estudi, incloent 

mesures i aquells paràmetres que permetin completar l'anàlisi 

general de transmissió acústica de l'aula objecto d'estudi, de 

manera que pugui determinar-se el compliment de la normativa.......................................... 

OBSERVACIONS DELS RESULTATS...... 

........................................................... 

Després d'haver emplenat les fitxes, arribem a la conclusió que les particions corresponents a soroll aeri i d’impacte, 

referent a les AULES 1.1 i 1.2 (Planta. 1ª IES MEDITERRÀNIA), compleix segons normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTUDI DEL C.T.E-DB-HR: TEMPS REVERBERACIÓ AULA 1.1 

 

Referent al acondicionament acústic, utilitzant la eina preparada pel Ministeri de Foment, per a l'estudi i verificació 

del compliment del CTE-DB-HR, volem estudiar un cas especial, tenint en compte els càlculs i mesures realitzats in 

situ.  

És el cas de les aules (la majoria de les aules d’aquest centre tenen una geometria, distribució i acabats molt 

semblants., per tant, i si tenim en compte que el temps reverberació es troba clarament per sobre del nivell de 

confort acústic que marca la normativa, podem dir que és un problema genèric en aquesta escola).. 

Hem identificat els materials i solucions més semblants a la realitat objecte d'estudi, incloent mesures i aquells 

paràmetres que permetin completar l'anàlisi general de transmissió acústica de l'aula objecto d'estudi, de manera 

que pugui determinar-se el compliment de la normativa............................................. 

OBSERVACIONS DELS RESULTATS                                            

Després d'haver emplenat els camps corresponents, arribem a la conclusió que el temps de reverberació no és 

correcte, ja que no compleix segons normativa. En aquest sentit, tot i que el resultat no coincideix exactament amb 

la mesura realitzada, si que ens dona la mateixa conclusió. Per tant, s’aconsella fer intervencions per tal de reduir 

aquesta problemàtica. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.24 Mesura aillament aula 1.2  

Fig. 5.25 Mesura aillament  aula 1.1 – 1.2. Simulació CTE 

Fig. 5.26 Mesura aillament  aula 1.1 – 1.2. Simulació CTE 



Estudis previs d’un centre docent de 1976, Rehabilitació energètica i Acondicionament tèrmic – acústic i lumínic 35 

 

Prjectistes PFG: Javier Pacha Conde  -  Mohamed Driouech Slaiti                                                                                                                                                                                            Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon  -  Manuel Agustiño Otero 

Fig. 5.28 Temps reverberavió aula 1.1  Proposta 1- Simulació CTE 

ESTAT ACTUAL - SIMULACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA INTERVENCIÓ – SIMULACIÓ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es planteja la retirada de la part de suro, ubicada a la part inferior dels paraments (cara interior) de les aules, fins a 

una altura de 2 metres. Tot i que és un bon element per reduir la reverberació, en aquest cas no és suficient ja que 

de manera sovint no té lliure la superfície; cal afegir, a més, que en la majoria de les aules a aquest element 

d’acabat se li ha donat varies capes de pintura. Això comporta que, un element que inicialment tenia unes 

propietats acústiques, ara en té unes altres que donat el estudi i mesura realitzats, és insuficient. D’altra banda, es 

planteja realitzar un fals sostre continu, de panell lleuger de llana de fusta. 

COST INTERVENCIÓ 1 

Com hem comentat prèviament, proposem dues línies de actuació en cada aula: revestiment en els paraments 

verticals amb suro; i execució de fals sostre amb panel lleuger de llana de fusta. Realitzar aquestes feines 

comportarien altres, com ara la retirada de l’acabat de suro actual, la retirada provisional o definitiva de les 

lluminàries, replantejament d’instal·lacions, etc. Entenem que aquestes actuacions només per temes de confort (en 

aquest acústic), ja queden prou justificades. 

FALS SOSTRE 

 

Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per 

instal·lacions. 

RTM 10        m2       Fals sostre continu de panells d’encenalls de fusta, sistema Heraklith “KNAUF INSULATION”. 

 

 

 
- Cost mitjà intervenció en aula : 1.750,00 € 

- Cost intervenció a totes les aules del centre: 45.792,92 € 

 
 

(*) Font ITEC. 

(*) Inclou la retirada i replanteig d’instal·lacions 

 

 

 

 

Fals sostre continu, situat a una altura menor de 4 m, de panell lleuger de llana de fusta, Heraklith (encenall fi) 

“KNAUF INSULATION”, DE 600 x 1200 mm i 15 mm de gruix. 

Fig. 5.27 Temps reverberavió aula 1.1 - Simulació CTE 

Fig. 5.29 Codificació dels diferents materials 

Fig. 5.30 Fals sostre panel encenalls de fusta 
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REVESTIMENT 
 

Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per 

instal·lacions. 

 RDC0 10        m2       Revestiment mural amb suro. 

 

 

- Cost mitjà intervenció en aula : 801,00 € 

- Cost intervenció a totes les aules del centre: 21.627,22 € 

 

(*) Font ITEC. 

(*) Inclou la retirada del revestiment actual,  

     sanejament superfície, replanteig instal·lacions 

 

 

PROPOSTA INTERVENCIÓ – SIMULACIÓ 2 

 

En aquest segon cas, es proposa en una alternativa, que consisteix: 

- Retirada i sanejament fals sostre existent. 

- Instal·lació de fals sostre enregistrable acústic fono absorbent de plaques perforades d'escaiola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com queda reflectit a la simulació, aquest sistema compliria els requeriments que estableix el CTE en relació al 

confort acústic. Comparativament amb el sistema anterior, aquest inclús millora els resultats de la proposta I. 

COST INTERVENCIÓ 2 

Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per 

instal·lacions. 

 RTB039        m2       Fals sostre registrable acústic fono absorbent de plaques d’escaiola.  

 

 

 

 

- Cost mitjà intervenció en aula : 2.630,70 € 

- Cost intervenció a totes les aules del centre: 73.985,97 € 

 

(*) Font ITEC. 

(*) Inclou el sanejament superfície, replanteig instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revestiment amb panel de suro de 2 mm d’espessor, acabat natural, subministrat amb rotllos, col·locat amb 

adhesiu sobre parament vertical.  

Fals sostre registrable, situat a una alçada menor de 4 m, acústic fonoabsorbent, format per plaques d’escaiola 

amb vora esglaonat, alleugerides amb perlita i reforçades amb fibra de vidre, amb perforació passant i vel  

negre de 0,27 mm d’espessor i 63 g/m 2, de color a escollir de la carta RAL, de 60x60 cm i 20 mm de gruix, model 

Venus, recolzades sobre perfilaria semi oculta lacada de 15 mm d’ample.  

Fig. 5.31 Revestiment de suro 

Fig. 5.32 Temps reverberació aula 1.1 – Proposta 2 – Simulació CTE 

Fig. 5.33 Fals sostre fonoabsorbent, plaques d’escaoila 
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5.3 TÈCNIQUES D’AVALUACIÓ INFORMATITZADES 

 
Al present estudi d’avaluació energètica cal que ens recolzem en les diferents eines informatitzades que avui dia 

podem trobar regulades per la normativa a aplicar en el nostre cas d’un centre escolar (sector terciari). 

A continuació exposarem el programari emprat i la tasca que s’ha desenvolupat: 

Requeriment a estudi Limitació de la demanda energètica  

Normativa referència CTE – HE1 Estalvi d’energia 

Software utilitzat LIDER versió 1.0  Juliol 2009  

 
LIDER és l’aplicació informàtica que permet complir com la opció general de verificació de l’exigència de Limitació 

de Demanda Energètica establida en el Documento Básico de la Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la 

Edificación (CTE-HE1). En el nostre cas l’hem utilitzar per la verificació de l’estat actual de l’edifici, realitzar la 

descripció geomètrica, constructiva i operacional, així com per du a terme l’establiment de la demanda tèrmica 

de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 
Amb el programa informàtic CALENER VYP se’ns permet determinar el nivell d’eficiència energètica corresponent a 

un edifici del sector residencial o petit/mitjà terciari. Mitjançant aquest, podrem verificar els sistemes de 

climatització (calefacció, refrigeració i ACS) i il·luminació, obtenint la seva demanda i consums reals, degut als 

factors de correcció i corbes de comportament dels equips instal·lats. Tot plegat amb el maquinari ESTO2, el qual 

ens generarà la qualificació energètica, obtenint així la petjada ecològica de l’activitat del centre del qual 

podrem mesurar la contribució en kg de CO2 a l’atmosfera.  

 

 

 

 

 

DIALUX com a eina de simulació i càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació dels espais 

interiors i exteriors. En el nostre cas, l’emprarem com a recolzament de l’avaluació a realitzar a més de avaluar en 

conjunt tots els sistemes mitjançant CALENER VYP. A partir dels càlculs realitzats en els espais més singulars de 

l’edifici obtenim els Valors d’eficiència energètica d’il·luminació (VEEI) i la relació de potencia instal·lada per 

espais, adequant així la demanda lumínica global.  

 

 

5.4 ANÀLISI DE L’EFICIÈCIA ENERGÈTICA 

 
 

Per tal d’avaluar l’eficiència energètica de l’IES Mediterrània, inicialment cal conèixer els factors que condicionen 

la demanda de l’edifici, ja que al comparar-la amb els consums reals dels sistemes que cobreixen dites necessitats, 

podrem obtenir els índex de referència que situaran el potencial d’estalvi energètic al present estudi.  

The description of the conditions that generate this need should be performed once the following building features 

are studied: 

 

 Spaces’ conditions: these refer to aspects that may have a great or slight impact on energy demand in 

order to ensure optimal human comfort. 
 

 Environmental conditions: which are to be taken into account so as to assess the impact of the building 

location’s climate conditions (e.g. temperature, humidity, radiation, etc.). 
 

 Usage conditions: which involve the analysis of the potential and real conditions of the building’s 

occupancy and use. For this purpose, we have analysed the school timetable of each course in order to 

know which and when classrooms are occupied. 

Encara que  en  l’anàlisi de la demanda energètica incloem els aspectes tèrmics i  lumínics, cal indicar que aquests 

és tractaran per separat, tot i que tindrem com a  principal objectiu de l’avaluació la limitació de la demanda. 

A mode de resum, cal analitzar les característiques de l’envolupant de l’edifici, detectant els elements que no 

compleixen les prestacions exigides. Així poder ser rigorosos alhora d’avaluar el comportament dels espais que 

formen en última  instància el conjunt del centre escolar, obtenint el Balanç  energètic  global mitjançant la 

demanda tèrmica en calefacció. També d’altra banda, establirem la demanda  lumínica dels espais de treball, tot 

avaluant-los a partir dels valors d’eficiència energètica en il·luminació 

Un cop obtinguts els paràmetres necessaris per l’establiment de la demanda  global,  cal verificar-la a partir de la 

simulació  dels sistemes que permeten assolir les condicions confort. La qual ens qualificarà en funció de la petjada 

ecològica que genera la nostre activitat. 

On the basis of this information, the following significant building indexes are obtained: 

 

 Envelope transmission coefficient (U). 

 Required air renewal per hour (V). 

 Illumination’s energy efficiency values (IEEV). 

 Energy balance to meet heating demand (kWh). 

 CO2 emissions generated by the consumption of non-renewable resources (Kg CO2). 

5.4.1 Demanda tèrmica 

 
Mitjançant el balanç energètic obtenim l’avaluació de les pèrdues i els  guanys  a  partir  de les  variacions  

climatològiques  exteriors  i dels paràmetres de confort interiors, els quals podrem garantir en funció del grau 

d’aïllament  de la pell  de  l’edifici  segons els materials  utilitzats  i  les  condicions  constructives.  Aquestes  ja 

definides a la Fase 1, Aixecament de dades estàtiques (pàg.15).  

Requeriment a estudi Qualificació de l’eficiència energètica dels edificis  

Normativa referència CTE – HE1 Estalvi d’energia 

Software utilitzat CALENER VYP versió 1.0  Juliol 2009  

Requeriment a estudi Anàlisi de la instal·lació d’il·luminació  

Normativa referència CTE – HE3 Eficiència Energètica Instal·lacions d’il·luminació 

Software utilitzat DIALUX 4.10 - 2012 
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Per  tal  de  verificar  la  idoneïtat  dels  elements  que  formen  dita envolupant, mostrem l’anàlisi realitzat en quant 

la  Limitació de la demanda tèrmica  amb dels resultats obtinguts a LIDER  en  la  comprovació  de  l’opció  general  

descrita  al  DB-HE1 apartat 3.3(5), on l’objecte de l’anàlisi consta de: 

L’avaluació de la demanda energètica dels edificis mitjançant la comparació del cas en estudi, a un edifici de 

referència que la pròpia opció defineix. Es limitarà la  transmitància de l’envolupant amb l’ambient exterior, la  

presencia  de condensacions en la superfície i en l’interior dels tancaments, i es limiten les pèrdues energètiques 

degudes a les infiltracions d’aire, per a unes condicions normals d’utilització dels  edificis. Aquesta  avaluació  s’ha  

realitzat  considerant  l’edifici  en dues situacions: 

 Com  edifici objecte, es a dir, l’edifici  tal  qual ha sigut projectat en geometria (forma i dimensions), 

construcció i ús; és “l’estat actual de l’edifici”.  

 Com  edifici de referència, que té la mateixa forma i dimensió de l’edifici objecte; la mateixa zonificació 

interior i el mateix ús de cada zona té l’edifici objecte; els mateixos obstacles remots (edificis veïns, ombres, 

etc.);  qualitats constructives  dels  components  de façana, terra i coberta d’una banda, i elements 

d’ombra d’altra, que garantiran el compliment de les  exigències de demanda energètica permeses per la 

norma. 

El procediment d’aplicació per verificar que un edifici és conforme amb l’opció general consisteix en comprovar 

que:  

 Les demandes energètiques de l’envolupant tèrmica de l’edifici objecte per a règim de calefacció i 

refrigeració són inferiors a les del  edifici de referència.  Per a  règim de calefacció es prenen els mesos 

compresos de desembre a febrer ambdós inclosos,  i  per a règim de refrigeració els mesos de juny a 

setembre, ambdós inclosos.  

 La humitat relativa  mitja mensual en la superfície interior sigui inferior al 80% per a  controlar les 

condensacions superficials. Es comprova, a més, que la humitat acumulada a cada capa del tancament, 

és secada al llarg d’un any, i que la màxima condensació acumulada en un mes no és major que el valor 

admissible per a cada material aïllant.  

 Es compleixen les limitacions de permeabilitat a l’aire de les fusteries dels buits establert a l’apartat 2.3 de la 

norma.  

El mètode de càlcul utilitzat per demostrar el compliment de l’opció general es basa en el càlcul hora a hora, en 

règim transitori, del comportament tèrmic de l’edifici,  tenint en compte de manera simultània les sol·licitacions 

exteriors i interiors, considerant  els efectes de la inèrcia tèrmica de les masses. En concret, el mètode de càlcul 

utilitzat contempla els aspectes següents:  

 Particularització de les sol·licitacions exteriors de radiació solar a les diferents  orientacions i inclinacions dels 

tancaments de l’envolupant, tenint en compte les  ombres pròpies de l’edifici i la presència d’altres edificis 

o obstacles que pugin bloquejar dita radiació. 

 Determinació de les ombres produïdes sobre els buits per obstacles de façana tals  com volades, 

reculades, sortints laterals, etc. 

                                                           
(5)

 Fragment extret de la NORMA 

 Valoració dels guanys i pèrdues per conducció a través de tancaments opacs i buits envidrats considerant 

la radiació absorbida. 

 Transmissió de la radiació solar a través de les superfícies semitransparents tenint en  compte  la  

dependència  amb l’angle d’incidència. 

 Valoració de l’efecte de persiana i cortines exteriors a través de coeficients correctors  del factor solar i de 

la transmitància tèrmica del buit. 

 Càlcul d’infiltracions a partir de la permeabilitat de les finestres. 

 Comprovació de la limitació de condensacions superficials i intersticials. 

 Presa en consideració de la ventilació en termes  de renovacions/hora per les diferents zones i d’acord 

amb uns patrons de variació horaris i estacionals. 

 Valoració de l’efecte de les càrregues internes, diferenciant les seves fraccions  radiants i convectives i 

tenint en compte les variacions  horàries de la intensitat  de les mateixes per a cada zona tèrmica. 

 Valoració de la possibilitat de que els espais es comportin a  temperatura  controlada  o oscil·lin lliurement 

(durant els períodes en els que la temperatura  d’aquests  es  situï espontàniament entre els valors de 

consigna i durant els períodes sense ocupació). 

 Acoblament tèrmic entre zones adjacents de l’edifici que es trobin a diferent nivell tèrmic. 

Per tal de donar conformitat amb el procés esmentat, a l’annex , apartat de LIDER,  s’ha creat per deixar 

constància de la introducció de l’edifici i resumir els passos  realitzats per a l’obtenció dels resultats  sobre la  

Limitació de la demanda. Abans de justificar les disconformitats trobades a l’envolupant, cal aclarir: 

 Els valors utilitzats tenen una limitació expressa en funció de la zona climàtica pel cas de BARCELONA 

(Fig.5.34)  a la Taula 2.1 (Fig.5.35)“Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores 

(en contacte amb espais no habitables)de la envolvente térmica”, pertanyent al DB-HE1.  

 Dita transmitància energètica U (W/m2K) ve donada per la fórmula: 

 

U =
1

RT
 

Sent 𝐑𝐓 la resistència tèrmica total del component constructiu [m2K/W] 

RT = Rsi + R1 + R2 … + Rn + Rse 

Sent 𝐑𝟏, 𝐑𝟐... 𝐑𝐧, les resistències tèrmiques de cada capa definides segons l’expressió següent (R)[m2K/W].  

𝐑𝐬𝐞 i 𝐑𝐬𝐢, les  resistències superficials de l’aire exterior i interior (Fig.5.30)[m2K /W]. 

R =
e

λ
 

Sent e, el gruix de la capa  [m] i λ la conductivitat tèrmica de disseny del material que composa la capa [W/mk] 

 Definim conductivitat tèrmica dels materials, com: “Quantitat de calor que es transmet a partir d’una unitat 

de material, quan la diferencia de temperatura entre ambdues cares és de 1ºC” “Mesurable en W/mK”. 
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D’altra banda cal recordar en quant a ventilació, que s’ha de tenir present  les  exigències  front  la  qualitat  de  

l’aire  interior dels espais (CTE DB-HE3 i RITE), les quals regulen que: 

“Els edificis disposaran de medis per a que els seus recintes puguin ventilar adequadament, eliminant els 

contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que  s’aporti un caudal  

suficient d’aire  exterior  i  es garanteixi l’extracció i expulsió d’aire viciat per contaminants”. 

Resultats Informe Limitació de la Demanda (LIDER) 

Amb la finalitat de tenir una estructura marcada en aquest punt, inicialment es  comprovaran les  exigències de 

l’envolupant, detectant les disconformitats que s’han trobat, per tal de presentar el balanç energètic total. Un cop 

obtinguda la demanda de l’edifici per a calefacció tan  sols  ens  restarà  caracteritzar per zones, per comprendre 

des d’una visió global la demanda de l’edifici. 

Fent una classificació d’aquests espais, veiem que són en general de tipus “acondicionat”, a excepció dels que no 

tenen climatització. Aquests  tan  sols  són,  les  caixes  d’escala  que  són  “no acondicionat”;  i la sala de calderes 

que es classifiquen com “no habitable”. 

Quan revisem el llistat resum d’elements que no compleixen les transmitàncies de la Taula 2.1  (Fig.5.35), si deixem 

de banda per un moment els tancaments exteriors que apareixen ala llista, trobem gran nombre de disconformitats 

que cal localitzar la seva procedència. Cercant dits  errors dins la geometria definida  pel càlcul, detectem que 

molts d’aquests són particions interiors que separen espais acondicionats (aules, passadissos, vestíbuls, etc). En 

quant a les limitacions per  transmitància  de  dites  particions entre espais acondicionats (les quals no consten a la 

Fig.5.35), es consideraran els casos puntuals d’error originats  a la  simulació amb LIDER, el qual transforma els valors 

màxims lineals en valors reals  d’intercanvi  energètic  entre espais.  Aquest valors originats els anomenarem Uint 

(interior). Cal dir que  el  programa les assimila en el càlcul com a mitjaneres (Ucte 1 W/m2K), ja que en aquestes 

tampoc procedeix l’existència de flux energètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.34 Zoness climàtiques, Capital de Província 

Font: Taula D.1 - Apèndix D. CTE DB-HE1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.35 Transmitància tèrmica màxima envolupant Zona C 

Font: Taula 2.1 - Apartat 2 CTE DB-HE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.36 Resistencias tèrmiques superficials tancaments 

Font: Taula E.1 - Apèndix E. CTE-HE1 
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TANCAMENTS EXTERIORS 
U Màx. 

(W/m2K) 

CTE U. 

(W/m2K) 
CUMPLIMENT 

SOSTRE UNIDIREC. SANITÀRIA Cambra 

d’aire semi ventilada 50cm. 
1,76 0,65 NO COMPLEIX 

 

FAÇANA doble fulla 

15_5_10 cm 
1,38 0,95 NO COMPLEIX 

 

FORJAT VOLADIÍS – PORXOS.  

30 cm 
2,43 0,65 NO COMPLEIX 

 

COBERTA PLANA NO TRANS. Sostre 

Bidireccional. Mòdul 1 i 3. 30 cm 
1,84 0,53 NO COMPLEIX 

 

COBERTA PLANA NO TRANS. 

Sostre Bidireccional Vestuaris Gimnàs. 

Acabat Graves. 30 cm 

1,54 0,53 NO COMPLEIX 

 

COBERTA INCLINADA Panell Sandvitx. 

Pista esportiva gimnàs. 
0,56 0,53 NO COMPLEIX 

  
Fig.5.37 Quadre verificació transmitàncies TANCAMENTS EXTERIORS 

Font: Limitació de la demanda – Veure annex resultats LIDER 

 

TANCAMENTS INTERIORS 
U Màx. 

(W/m2K) 

U. Int 

(W/m2K) 

CTE U. 

(W/m2K) 
CUMPLIMENT 

SOSTRE BIDIRECC. PLANTA TIPUS.  30 cm 1,59 1,39 1,00 NO COMPLEIX 

PARTICIÓ INT. Envà 13 cm 1,99 1,31 1,00 NO COMPLEIX 

PARTICIÓ INT. Envà 7 cm 2,30 1,91 1,00 NO COMPLEIX 

 
Fig.5.38 Quadre verificació transmitàncies DIVISIONS INTERIORS 

Font: Limitació de la demanda – Veure annex resultats LIDER 

 

Tot analitzant el concepte de diferencia de temperatures referent a la  conductivitat  tèrmica, cal dir que aquests 

espais sempre es regiran per la tendència a estabilitzar  les  seves  condicions internes  entre  ells,  originant una 

transferència igual a cero entre espais de la mateixa condició, inclòs al  tindre  contribucions energètiques de 

l’exterior, ja que en tot cas les condicions internes variaran al uníson. Seguint aquest raonament no haurien de tenir 

transferència d’energia entre espais que estan a la mateixa temperatura, en definitiva  el  programa no hauria  de 

trobar disconformitats amb les particions interiors (Fig.5.38). 

Però a la realitat aquesta situació tan sols és compleix en els casos idíl·lics,  a on per  exemple la ventilació és 

totalment controlada i no origina flux energètic entre les  estances de la mateixa classificació. Contràriament en el 

nostre cas, degut a la necessitat de garantir un flux d’aire provinent de l’exterior per tal de que es mantingui la 

qualitat de l’aire interior als espais, veurem a la segona part de l’anàlisi, que crea un excessiu malbaratament 

energètic degut a la manca de control d’aquests règims de ventilació. 

Un cop realitzats els aclariments pertinents iniciem  l’esmentada comprovació (Fig.5.37) a partir dels elements en 

contacte amb el terreny; en aquest cas el sostre sanitari amb cambra d’aire ventilada, el qual entra en la 

classificació del CTE de Muros en contacto con el terreno  i suelo, té una limitació sobre la transmitància màxima 

permesa  de 0,65 W/m2K. Observem que el programa no el denota en el seu llistat de resum com a elements 

problemàtic, atribuïble a la ventilació que exerceix la cambra d’aire de 50 cm; tot i complir, veiem que la seva 

transmitància lineal com a detall constructiu és molt desfavorable i per això cal tenir-ho en compte. 

En quant a les façanes perimetrals, cal dir que tenim la mateixa solució constructiva en tots els mòduls, tant per les 

orientacions a nord com per les façanes a sud, la qual ens mostra que l’edifici no presenta una adaptació 

condicionada per les sol·licitacions ambientals. La façana de doble fulla amb cambra d’aire no ventilada, té una 

transmitància de 1,38 W/m2K, novament per sobre de l’exigència com a Muro de  fachada pel qual la norma ens 

demana 0,95 W/m2K.  Aquest resultat es atribuïble a la  manca d’aïllament que presenta el tancament, el qual 

podem comprovar mitjançant  les termografies realitzades a l’envolupant en les quals  s’observen salts de 

temperatura importants en els diferents punts crítics, que evidencien com el flux de calor o fred, segons el cas, 

travessa el parament.  D’altra banda també és percep clarament com el front de sostre està malament solucionat 

creant un pont tèrmic directe amb l’exterior.  

En quan als elements horitzontals en contacte amb l’exterior, en aquest cas forjats i cobertes, segons la norma 

Suelos en contacto con el aire exterior, tenim que el forjat que forma els voladissos (que resulta ser el forjat inferior 

de la planta 1) que cobreixen els porxos presents a totes les Ales, presenta una greu disconformitat amb la 

transmitància màxima establerta pel CTE; aquest té una transmitància de 2,43 W/m2K, respecte els 0,65 W/m2K, que 

limita la norma. Evidentment, això es degut a que la composició del forjat que compon els voladissos no té cap 

tipus d’aïllament i està en contacte directe amb les inclemències meteorològiques. Seguidament fem constar la 

ubicació i la superfície del voladís, respectivament. 

 Ala Nord: 1 voladís de 34 m2  

 Ala Sud: 1 voladís de 40 m2 

 Ala Est: 2 voladissos; un de 40 m2 i un altre de 27 m2 

 Ala Oest: 2 voladissos; 1 de 40 m2 i un altre de 21 m2 

La superfície total que ocupen els voladissos o forjats sobresortints es de 202 m2.  

Continuant al mateix pla de treball, tenim els diferents tipus de coberta que conformen els mòduls. Centrant-nos en 

la coberta plana no transitable del mòdul 1 i el mòdul 3, trobem que la solució constructiva escollida no té cap 

millora expressa per la seva  condició d’element exterior, a excepció de la  capa anivelladora per a formació  de  

pendents. En aquest cas l’exigència com a  Cubierta de 0,53 W/m2K es sobrepassa en més d’un punt, sent aquesta 

1,86 W/m2K. En quant a la coberta  que cobreix el vestuari del gimnàs (mòdul 2), aquesta també plana i no 

transitable, però amb acabat de graves, té una transmitància tèrmica de 1,54 W/m2K, també superior al valor que 

exigeix la Norma.  
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Per finalitzar amb els tancaments exteriors, a la pista esportiva del gimnàs tenim la coberta inclinada composta per 

panell sandvitx autoportant i amb data de construcció més recent que la resta de l’edifici, és l’únic element de 

l’envolupant amb aïllament, factor que es percep al trobar-se aquesta a tres dècimes de complir l’exigència del 

CTE (U Coberta CTE = 0,53 W/m2K) al donar un valor de 0,56 W/m2K. 

Desprès de la comprovació dels tancaments exteriors toca passar a definir les  particions interiors (Fig. 5.38) de 

l’edifici. En aquest punt tenim tres elements a  definir: el sostre reticular de planta tipus format per cassetons 

ceràmics;  l’envà de 13 cm per a separació d’espais habitables dels no habitables i no acondicionats;  i  l’envà  de 

7cm per a separació entre espais habitables. 

Referent al llistat  resum de disconformitats en elements que no compleixen  trobem  diversos paraments a corregir, 

a continuació presentem la seva ubicació i el raonament de quin és el factor detonant juntament amb el valor de 

càlcul per simulació Uint. 

Mòdul 1 

 Planta baixa. Parament vertical de separació entre els magatzems (no acondicionat) de la sala d’actes i la 

sala d’actes (acondicionat) i separació entre l’arxiu (no acondicionat)  i el vestíbul central (acondicionat) 

mitjançant envà de 7 cm, Uint = 1,91 W/m2K. Entre espai acondicionat i no acondicionat no pot haver-hi 

transmitància, l’exigència es marca igual que en mitjaneres, Umit = 1,00 W/m2K.  

 

 Parament horitzontal de separació entre el vestíbul de planta baixa (acondicionat) i el passadís de les 

planta superior (acondicionat) mitjançant sostre bidireccional de 30 cm de cantell, Uint = 1,39 W/m2K. Com 

dèiem a la introducció, entre espais acondicionats no hauria d’haver-hi transferència d’energia, tot i això 

en el nostre cas tenim un espai (vestíbul central) que comunica des de planta baixa fins a coberta 

realitzant efecte xemeneia a tot l’edifici al crear un flux d’aire ascendent constant a través dels 

tancaments quan s’obren les portes d’accés de l’escola. El programa detecta aquest element per ésser la 

base de la xemeneia; l’exigència es marca igual que en mitjaneres Umit = 1,00 W/m2K. El programa també 

detecta que els sostres que formen el sostre planta baixa i sostre primera donen error a totes les zones 

(acondicionades). La transmitància del sostre és Uint = 1,39 W/m2K, contra l’exigència de Umit = 1,00 

W/m2K. 

Mòdul 2 

 Aquí també es dona el mateix cas que el mòdul 1, ja que aquests estan propers als nuclis de ventilació. Son 

el parament vertical de separació entre el passadís (acondicionat) i la pista esportiva (acondicionat) i 

separació entre els vestuaris del gimnàs (acondicionat)  i el mateix passadís (acondicionat) mitjançant 

envà de 7 cm, Uint = 1,91 W/m2K, novament amb l’exigència per mitgeres, Umit = 1,00 W/m2K. 

Mòdul 3 

 Parament vertical de separació entre el menjador de la cafeteria (acondicionat) i la sala de calderes (no 

habitable); aquest està compost per envà de 13 cm, el qual té una Uint = 1,31 W/m2K. Com aquesta divisió 

es realitza amb un espai no habitable es pren la limitació de tancament exterior Uext = 0,95 W/m2K. 

 El mateix cas passa entre la separació vertical de la cafeteria i el pati  - magatzem exterior (no habitable), aquest 

cas agreujat per la disposició d’obertures entre espai i espai (1 finestra i una porta de vidre). 

A l’hora de finalitzar les comprovacions sobre la part opaca de l’envolupant,  tan  sols  ens  manca verificar  el 

índex  referent a les condensacions superficials, que en aquest cas es troben als es troben als sostres dels espais 

amb gran generació de vapor d’aigua, com són els vestuaris de nois i noies al mòdul 2 (classe higrotèrmica 4). 

fRsi = 0,61; fRsi mín (cte) = 0,69 

tractament de buits 

Havent tractat els elements opacs de l’envolupant ens disposem a realitzar l’anàlisi del tractament de buits 

(Fig.5.39), quines fusteries es troben al centre i quin  comportament  tenen en funció de les exigències de la norma. 

Abans de realitzar dit anàlisi  cal observar que els elements de la taula amb (*) no han sigut calculats amb LIDER 

degut a la impossibilitat de calcular que ofereix el programa les fusteries originals amb vidre simple de 3 mm, per 

aquesta raó a l’informe de resultats obtenim els valors  amb  doble  vidre. Els  valors  aquí  presents  s’han  consultat 

en altres fonts.  

FUSTERIA BUITS 

CTE U = 4,40 W/m2K 
U (W/m2K) 

Permeabilitat 

(m3/hm 100 Pa) 
FSolar 

Finestres d’alumini lliscants sense RPT 5,70 27 0,69 

Finestres d’alumini lliscants amb RPT 3,37 27 0,69 

Finestres d’alumini d’obertura vertical RPT 3,19 40 0,69 

Finestres de gelosia (lames verticals) 5,70 50 0,69 

Lluernanis vestíbul no ventilats 5,70 50 0,80 

Porta metàl·lica de vidre sense RPT 5,70 60 0,69 

Porta metàl·lica opaca instal·lacions 4,00 60 0,11 

Porta metàl·lica escala secundària 4,00 60 0,11 

Porta metàl·lica opaca sortida emergència 

amb RPT 
2,20 60 0,11 

 
Fig.5.39 Quadre verificació transmitàncies buits i fusteries 

Font: Limitació de la demanda – Veure annex resultats LIDER 

 
Iniciem amb el cas més abundant als mòduls del centre (aules, sala d’actes, despatxos, seminaris, administració, 

cafeteria, etc.) que son les finestres de fusteries d’alumini d’obertura lliscant sense trencament de pont tèrmic amb 

vidre senzill de 3 mm, ja que ses mantenen les originals des de la data de la construcció del centre (Fig. 5.40). Cal 

dir que aquesta tipologia té caixa de persiana a totes les finestres del centre. Aquest conjunt doncs, no compleix 

amb el requeriment de la norma Ufus = 5,70 W/m2, a on la limitació es troba Ucte = 4,40 W/m2K. També cal observar 

que compleixen la classificació front la permeabilitat a l’aire per la classe 2 requerida a la zona C (27 m3/hm2 a 100 

Pa).  
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Fig. 5.40 Finestra lliscant   

Fig. 5.41 Finestra O. vertical  

Fig. 5.42 Finestra lames verticals  

En quan a les finestres lliscants amb RPT, només les trobem situades a la zona de 

la pista esportiva del gimnàs, aquestes si tenen una Ufus = 3,37 W/m2K, complint 

per tant, la normativa en el cas de la Ucte i de la permeabilitat. Aquestes no 

disposen de persianes.  

D’altra banda tenim les finestres d’alumini d’obertura vertical, (Fig. 5.41)  vidre 

doble i amb trencament de pont tèrmic, sense caixes de persiana. Formen el 

tancament dels vestuaris del gimnàs i els serveis dels professors situats a planta 

baixa.  Tot i no complir en la permeabilitat a l’aire (40 m3/hm 100 Pa) que se li 

requereix per la zona C, ja que es perceben infiltracions d’aire, aquesta solució 

dona el millor resultat en quant a la transmitància del buit Ufus = 3,19 W/m2K. 

Per últim, les finestres destinades als serveis d’alumnes. Aquestes son de tipus 

gelosia formades per lames verticals de vidre simple (Fig. 5.42). Son de les més 

desfavorables del centre, ja que aquesta solució dona una permeabilitat a 

l’aire (50 m3/hm 100 Pa) i transmitància del buit superior a l’exigida Ufus = 5,75 

W/m2K, fixant-se com hem dit, al pitjor de les finestres esmentades.  

Finalitzant aquesta avaluació de l’envolupant ens resta el grup de les portes, 

les quals totes compleixen la transmitància requerida a la norma a excepció 

de les portes de marc metàl·lic i vidre. Aquestes s’exposen breument a 

continuació: 

 Porta en fusteria d’alumini i parament de vidre senzill i sense 

trencament de pont tèrmic, Ufus = 5,70 W/m2K. 

 Porta metàl·lica per a recintes d’instal·lacions amb obertura de 

ventilació. Ufus = 4,00 W/m2K. 

 Porta metàl·lica de sortida en l’escala secundària del centre, 

Ufus = 4,00 W/m2K. 

 Porta metàl·lica opaca de sortida d’emergència amb trencament de pont tèrmic, Ufus = 2,20 W/m2K. 

Abans de procedir amb el procés de càlcul ens resta tractar els valors referents els ponts tèrmics (Fig. 5.43) utilitzats 

per adaptar-nos a les condicions actuals, aquests es defineixen a continuació: 

Es consideren ponts tèrmics les  zones  de  l’envolupant  de l’edifici en les que s’aprecia 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,  etc.,  el qual comporta  necessàriament una  minoració de  la  

resistència tèrmica respecta la resta del tancament. Els ponts tèrmics són parts sensibles de l’edifici a on augmenta 

la possibilitat de  producció  de  condensacions superficials, en la situació d’hivern o períodes freds. 

Es troben indicats amb deteniment segons el procés d’introducció de l’edifici a l’Annex , apartat referent a la 

introducció de dades de LIDER, tot i això cal mostrar les consideracions obtingudes en el càlcul: 

Per la manca d’aïllament en els tancaments de façana degut a la incorrecta solució de trobada entre finestra i 

parament.  A partir del càlcul i de la naturalesa metàl·lica de les fusteries, es detecta la creació de condensacions 

superficials: 

BUIT DE FINESTRA: fRsi = 0,66; fRsi mín (cte) = 0,69 

D’altra banda cal dir, que encara que els altres valors no donin error en quant a les condensacions superficials, no 

significa que estiguin ben executats, ja que com hem vist amb anterioritat es poden detectar punts de fuita 

d’energia.   

PONTS TÈRMICS Y (W/mK) Frsi 

Trobada sostre-façana 0,41 0,75 

Trobada sòl exterior-façana 0,39 0,71 

Trobada sòl coberta-façana 0,39 0,71 

Cantonada sortint 0,08 0,82 

Buit finestra 0,40 0,66 

Cantonada entrant -0,15 0,86 

Pilar 0,08 0,86 

Unió solera paret exterior 0,14 0,74 

 

Fig.5.43 Quadre resum ponts tèrmics envolupant 

Font: Limitació de la demanda – Veure annex resultats LIDER 

 

Nota: les dades del quadre anterior son referents als ponts tèrmics del Mòdul 1. En els altres mòduls canvien els 

valors dels ponts tèrmics. Hem analitzat els del mòdul 1 degut, ja que es l’edifici principal.   

OBTENCIÓ DE LA DEMANDA TÈRMICA TOTAL DE L’EDIFICI 

Realitzada la definició de l’envolupant tan sols queda realitzar l’establiment de la Demanda teòrica global de 

l’Edifici. Com que l’edifici consta de 3 mòduls aïllats, ho farem diferenciant aquests per obtenir la demanda de 

l’edifici objecte i la demanda teòrica o de referència, per separat de cadascun, i finalment, s’obtindrà la suma 

total de la demanda dels 3 edificis, que compararem amb els consums reals (demanda real) de les factures.  

Demanda edifici objecte  ≤ demanda edifici referència CUMPLEIX HE1 

Demanda edifici objecte  > demanda edifici referència NO CUMPLEIX HE1 
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MÒDUL 1 

Com veiem a peu de pàgina l’edifici objecte, en aquest cas, el Mòdul 1, que es el més significatiu, NO  COMPLEIX 

l’exigència referent  a  la  Limitació  de  la  demanda (Fig. 5.44), en que sobrepassa en un 62% la demanda de 

calefacció teòrica (edifici referència). 

D’altra banda  la demanda de refrigeració és un 27,8% inferior a l’edifici de referència, la qual SI COMPLEIX. 

 

 

 

 

 

Fig.5.44 Demanda energètica Mòdul . CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ 

Font: Limitació de la demanda – Veure Annex resultats LIDER MODUL 1 

 

Aquests valors son atribuïbles al mal disseny de l’edifici, que a més de tenir  una forma molt irregular amb 

moltíssimes façanes,  que provoquen pèrdues de calor, també fa que les diferents Ales produeixin ombra al mateix 

edifici, evitant la màxima captació d’energia solar, obtenint d’aquesta manera una inacceptable adaptació en 

quan a la demanda de calefacció dels mesos d’hivern. Seguidament es mostren taules (Fig. 5.45 i Fig. 5.46) i gràfics 

(Fig. 5.47) dels valors de l’edifici objecte i de referencia, extrets dels resultats del càlcul de la demanda tèrmica 

amb el programari LIDER, que com sabem, aquest últim, es  el consum d’energia necessària per satisfer les 

necessitats de confort tèrmic de l’edifici. Sempre tenint en compte que: EO= Edifici Objecte i ER = Edifici Referència. 

MÒDUL 1 (3351 m2 de superfície calefactada) CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ 

Demanda energètica vers l’Edifici de Referència 162,0 72,2 

Proporció relativa Edifici objecte (CAL – REF) 70,3 29,7 

 

Índex energètic per superfície de mitjana anual (E.O) 
 

-26,12 KWh/m2 11,04 KWh/m2 

 

Índex energètic per superfície de mitjana anual (E.R) 
 

-16,13 KWh/m2 15,29 KWh/m2 

 

TOTAL Demanda energètica de mitjana anual (E,O) 
 

87.528,12 KWh 36.995,04 KWh 

TOTAL Demanda energètica de mitjana anual (E.R) 54.100,60  KWh 51.236,80 KWh 

 

Fig.5.45:Demanda energètica Mòdul 1. CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ 

Font: Limitació de la demanda – Veure Annex resultats LIDER MÒDUL 1 

 
 

Per tal d’indicar la contribució dels índex energètics abans exposats referents a la superfície acondicionada 

(calefactada) del mòdul 1, realitzem una evolució mensual de la demanda de l’edifici objecte i la demanda de 

referència (Fig. 5.46),  en la qual veurem els valors de calefacció en negatiu i els de refrigeració en positiu segons el 

càlcul realitzat en LIDER. 

Cal observar que la simulació energètica es realitza en quant l’exercici global d’un any natural per a un edifici del 

sector terciari a partir de mitjanes de comportament estàndards. 

En el nostre cas hem de tenir present que l’activitat al centre en l’època estival es redueix considerablement la 

intensitat d’ocupació, romanent oberta tan sols per a serveis d’extraescolars, tasques administratives i de 

manteniment al mes de juliol; a l’agost normalment el centre es troba tancat. En definitiva s’haurien d’excloure dits 

valors que podrien condicionar els futurs anàlisis de consum de l’edifici. A continuació es mostren els valors de les 

demandes mensuals; els valors del fons cian son els de referencia i els del fons vermell (no compleixen la normativa) 

i verd (compleixen la normativa) son els de l’edifici objecte.  

EVOLUCIÓ MENSUAL DEMANDA TÈRMICA MÒDUL 1 

Calefacció mensual (MWh)  

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

-22,5 -16,8 -12,5 -4,3 0 0 0 0 0 -3,1 -8,9 -19,5 

-16,5 -11,7 -7,3 -1,3 0 0 0 0 0 -1,0 -2,6 -13,8 

Refrigeració mensual (MWh) 

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

0 0 0 0 1,4 2,6 13,8 13,5 5,4 0 0 0 

0 0 0 0 2,4 6,3 17,5 16,8 8,2 0 0 0 

 

Fig.5.46 Evolució mensual CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ kWh 

Font: Elaboració pròpia – Veure Annex resultats LIDER MÒDUL 1 
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Fig.5.47 Evolució mensual demanda Mòdul 1 

Font: Elaboració pròpia – Veure Annex resultats LIDER MÒDUL 1 
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MÒDUL 2 

En quant al Mòdul 2 (gimnàs), NO COMPLEIX l’exigència referent  a  la  Limitació  de  la  demanda (Fig.5.48), 

encara que en aquest cas només sobrepassa en un 6,8% la demanda de calefacció. 

D’altra banda  la demanda de refrigeració és un 16,80% inferior a l’edifici de referència, la qual SI COMPLEIX. 

 

Fig.5.48 Demanda energètica Mòdul 2. CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ 

Font: Limitació de la demanda – Veure Annex resultats LIDER MODUL 2 

 

 

MÒDUL 2 (98,80 m2 de sup. calefactada) CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ 

Demanda energètica ver l’Edifici de Referència 108,5 83,20 

Proporció relativa Edifici objecte (CAL – REF) 99,0 1,0 

 

Índex energètic per superfície de mitjana anual (E.O) -48,50 KWh/m2 1,68 KWh/m2 

 

Índex energètic per superfície de mitjana anual (E.R) 
 

-44,36 KWh/m2 1,82 KWh/m2 

 

TOTAL Demanda energètica de mitjana anual (E.O) 4.791,8 KWh 155,9 KWh 

TOTAL Demanda energètica de mitjana anual (E.R) 4.382,7 KWh 179,80 KWh 

 

Fig.5.49 Demanda energètica Mòdul 2. CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ 

Font: Limitació de la demanda – Veure Annex resultats LIDER MODUL 2 

 

 

EVOLUCIÓ MENSUAL DEMANDA ENERGÈTICA MÒDUL 2 

Calefacció mensual (MWh)  

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 0 0 0 0 0 -0,3 -0,7 -1,0 

- 0,9 -0,7 -0,5 -0,4 0 0 0 0 0 -0,3 -0,6 -0,9 

Refrigeració mensual (MWh) 

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

0 0 0 0 0,03 0,04 0,05 0,02 0,01 0 0 0 

0 0 0 0 0,04 0,04 0,06 0,02 0,02 0 0 0 

 

 

Fig.5.51 Evolució mensual demanda Mòdul 2 

Font: Elaboració pròpia – Veure Annex resultats LIDER MÒDUL 2 
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Fig.5.50 Evolució mensual CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ kWh 

Font: Elaboració pròpia – Veure Annex resultats LIDER MÒDUL 2 
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MÒDUL 3 

Pel que fa al mòdul 3 (cafeteria), NO COMPLEIX l’exigència referent  a  la  Limitació  de  la  demanda (Fig.5.52), 

encara que en aquest cas només sobrepassa en un 14,2% la demanda de calefacció. 

D’altra banda  la demanda de refrigeració és un 38,20% inferior a l’edifici de referència, la qual SI COMPLEIX. 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.52 Demanda energètica Mòdul 3. CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ 

Font: Limitació de la demanda – Veure Annex resultats LIDER MODUL 3 

 

 

MÒDUL 3 (63,80 m2 ) CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ 

Demanda energètica ver l’Edifici de Referència 114,2  61,8 

Proporció relativa Edifici objecte (CAL – REF) 97,5 2,5 

Índex energètic per superfície de mitjana anual (E.O) -85,50 KWh/m2 3,45 KWh/m2 

Índex energètic per superfície de mitjana anual (E.R) -71,86 KWh/m2 4,79 KWh/m2 

TOTAL Demanda energètica de mitjana anual (E.O) 5.454,90 KWh 220,11 KWh 

TOTAL Demanda energètica de mitjana anual (E.R) 4.584,95 KWh 305,80 KWh 

 

Fig.5.53Demanda energètica Mòdul 3. CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ 

Font: Limitació de la demanda – Veure Annex resultats LIDER MODUL 3 

 

 

EVOLUCIÓ MENSUAL DEMANDA ENERGÈTICA MÒDUL3 

Calefacció mensual (MWh)  

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

-1,2 -0,9 -0,8 -0,5 0 0 0 0 0 -0,3 -0,7 -1,1 

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 0 0 0 0 0 -0,1 -0,5 -0,9 

Refrigeració mensual (MWh) 

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

0 0 0 0 0,01 0,06 0,08 0,04 0,03 0 0 0 

0 0 0 0 0,02 0,03 0,15 0,06 0,05 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.55 Evolució mensual demanda Mòdul 3 

Font: Elaboració pròpia – Veure Annex resultats LIDER MÒDUL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.54 Evolució mensual CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ kWh 

Font: Elaboració pròpia – Veure Annex resultats LIDER MÒDUL 3 



Estudis previs d’un centre docent de 1976, Rehabilitació energètica i Acondicionament tèrmic – acústic i lumínic 46 

 

Prjectistes PFG: Javier Pacha Conde  -  Mohamed Driouech Slaiti                                                                                                                                                                                            Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon  -  Manuel Agustiño Otero 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE

DEMANDA EDIFICI MÒDUL 3 (MWh) 

Calefacció mensual (MWh) Refrigeració mensual (MWh)

Finalment, havent obtingut la demanda teòrica  i objecte de cada mòdul, cal fer la suma de les tres demandes 

per obtenir les demandes totals del Centre segons LIDER (mitjanes anuals), ja que els consums reals dels mòduls 

(factures de gas) venen agrupats en un sol valor, degut a que per als 3 edificis tan sols hi ha un comptador de gas, 

el qual indica que la factura de gas quantifica el consum real total dels tres edificis en un sol conjunt.  A 

continuació es mostren  a mode resum els quadres comparatius (Fig. 5.56 i Fig. 5.57) de les dues demandes (edifici 

objecte, edifici referència) i a la columna de l’esquerra s’expressa en % la diferència de consum de l’edifici objecte 

respecte l’edifici de referència: 

 

 

 

 

 

Fig.5.56 Comparació total demanda anual mitjana CAL IES Mediterrània 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.57 Comparació total demanda anual mitjana REF IES Mediterrània 

 

A continuació mostrem la evolució mensual de la demanda total de l’edifici en conjunt (Fig. 5.58): 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.58 Evolució mensual TOTAL CALEFACCIÓ i REFRIGERACIÓ kWh IES Mediterrània 

 

 

Seguidament, s’expressa en forma de gràfic els valors de la taula anterior (Fig. 5.59):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.5.59 Evolució mensual total demanda IES Mediterrània 
 

El següent pas serà fer la comparació de la demanda de calefacció teòrica amb la demanda real obtinguda 

mitjançant les factures de consum de gas que vàrem analitzar en el seu moment (Fig 5.60). Aquesta comparació 

serà només per els mesos d’hivern. Per tant, si comparem els consums reals amb els teòrics podem comprovar si 

l’edifici consumeix l’energia que realment necessita en les condicions actuals. Un rendiment del 100% indicaria que 

s’està consumint exactament el que l’edifici necessita per a la climatització, però sabem que com a norma 

general,  que les causes del malbaratament energètic de calefacció son degudes per varis factors; un terç de la 

despesa es deguda a les pèrdues per les parets opaques, un segon terç a les parets vítries i un tercer a les 

renovacions d’aire, i sovint, un quart terç es degut a la falta de flexibilitat de la instal·lació, ja que al tenir la 

calefacció per radiadors sempre es perd una part de l’energia en la mateixa caldera i la distribució de l’aigua 

calenta per zones exteriors. 

Per tant, tenim que: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡;  % =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑥 100  

 

Si Rendiment >  100 %    EFICIENT Consum menys del necessari 

Si Rendiment <  100 %    INEFICIENT Consum més del necessari 

 

COMPARACIÓ DEMANDA MITJANA ANUAL CALEFACCIÓ  

 E. OBJECTE E. REFERÈNCIA % DIF 

MÒDUL 1 87.528,12 KWh 54.100,60  KWh + 62% 

MÒDUL 2 4.791,8 KWh 4.382,7 KWh + 8,5% 

MÒDUL 3 5.454,90 KWh 4.584,95 KWh + 14,2 % 

TOTAL 97.774,82  KWh 63.068,25 + 35.49 % 

COMPARACIÓ DEMANDA MITJANA ANUAL REFRIGERACIÓ  

 E. OBJECTE E. REFERÈNCIA % DIF 

MÒDUL 1 36.995,04 KWh 51.236,80 KWh - 27,80% 

MÒDUL 2 155,9 KWh 179,80 KWh  - 16,8% 

MÒDUL 3 220,10 KWh 305,80 KWh - 38,20% 

TOTAL 37.371,04  KWh 51.722,4 - 38,4 % 

EVOLUCIÓ MENSUAL TOTAL DEMANDA ENERGÈTICA IES MEDITERRÀNIA 

Calefacció mensual (MWh)  

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

-24,7 -18,5 -13,9 -5,2 0 0 0 0 0 -3,7 -10,3 -21,6 

-18,4 -13,2 -8,4 -2,1 0 0 0 0 0 -1,4 -3,7 -15,6 

Refrigeració mensual (MWh) 

EN FE MZ AB MA JN JL AG SE OC NO DE 

0 0 0 0 1,4 2,7 14,0 13,6 5,5 0 0 0 

0 0 0 0 2,5 6,4 17,7 16,9 8,3 0 0 0 
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Fig.5.60 Comparació demanda total real VS demanda teòrica LIDERI IES Mediterània 

 

En quant a la comparació del consum dels mesos d’hivern per cursos veiem que en general el rendiment de la 

instal·lació és més baix durant els tres primers cursos, en canvi veiem un augment considerable del rendiment 

durant els últims dos curos, això, entre d’altres, es degut a que a partir del curs 2011-2012 es va canviar l’horari 

lectiu; es va passar de torns matí i tarda a només matí per a tots els cursos suposant així una reducció del temps 

d’encesa de la calefacció i que el consum real fos més baix que la demanda teòrica, no obstant, que el consum 

sigui inferior al teòric no vol dir que hi hagi un bon confort a l’escola; els alumnes es queixaven de que feia fred a les 

aules, es veien obligats a anar molt abrigats i en alguns casos s’han arribat a portar mantes.  

També cal dir que, la gran variació del rendiment depenent del mes de l'any pot dependre de diversos factors 

difícils de controlar, com per exemple que durant el mes de febrer i març no fes un fred excessiu però la calefacció 

seguís funcionant normalment, amb el que provablement els usuaris obririen les finestres de les aules, les pèrdues de 

calor per la pell de l’edifici, etc.  

BALANÇOS ENERGÈTICS 

A continuació presentem el balanç de guanys i pèrdues(6)  realitzat als 3 mòduls. Al mòdul 1, diferenciant per 

plantes i per diferents zones o ales . Cal parar atenció en els aspectes que poden resultar difícils d’establir, com és 

el cas de la previsió de renovacions d’aire (amb l’exterior), donat que a la  majoria d’espais és realitzen pels usuaris 

en funció del confort percebut.  

Trobada la dificultat de justificar el nombre de renovacions exactes que  es  realitzen  en el còmput diari real 

(estimació de la  pressió atmosfèrica, velocitat de l’aire, nombre de vegades que s’obren les finestres, etc.) s’ha 

cregut oportú realitzar un estimació a partir de la  taula  E.8 Tasa de renovación de aire  entre  espacios  no 

habitables y el exterior. En alguns casos, al no adaptar-se aquesta taula a les condicions reals d’ús  per  ser  valors  

inferiors  a la realitat,  s’ha estimat que sigui com a mínim dues  vegades  les infiltracions de la fusteria. 

 

 

 

                                                           
(6)ANNEX, Informe resultats LIDER, Edifici Objecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.61 Balanç energètic Planta Baixa, Vestíbul Central 

 

El vestíbul central de planta baixa (que té 3 alçades fins a coberta) presenta una major intensitat d’ús (fonts 

internet) al ser l’accés al centre des de l’exterior. S’observa la gran aportació de radiació solar provinent dels 

lluernaris. Veiem també l’acció negativa de les parets exteriors i coberta i les infiltracions pertanyents als 5 lluernaris 

que hi ha a coberta i les portes d’accés (Fig. 5.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.62 Balanç energètic Planta Baixa,  ALA NORD 

Demanda 

teòrica  

(KWh) 

Consum real mensual per cursos (KWh) 

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 

DESEMBRE 15632 34320 45% 24085 64% 31590 49% 10902 143% 16372 95% 

GENER 18456 23862 77% 26273 70% 19639 93% 10786 171% 14984 123% 

FEBRER 13245 26387 50% 35732 37% 24277 54% 23996 55% 23306 60% 

MARÇ 8422 20760 40% 29748 29% 20422 41% 16186 52% 24196 40% 
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Aquesta zona (Fig. 5.62) pertany  a la Sala d’actes. Cal observar que els resultats estan condicionats per la gran 

superfície de la sala, la qual té un ús reduït, encara que quan s’utilitza pot acollir a un gran nombre d’usuaris. Veiem 

com hi ha una considerable pèrdua en quan a parets exteriors, coberta i novament les infiltracions, degut a la 

baixa permeabilitat de les finestres de vidre senzill. Trobem un escàs guany per la radiació solar, ja que les úniques 

finestres que té la sala d’actes estan per sota el porxo, el qual com comentaven en altres apartats, redueix molt la 

incidència de radiació solar.  Aquesta tònica segueix semblant en les següents zones de planta baixa (Fig. 5.63, 

5.64 i 5.65), amb la diferència que s’incrementen uns punts les aportacions solars i les pèrdues per finestres i no hi ha 

pèrdues per coberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.63 Balanç energètic Planta Baixa, ALA SUD 

 
 

En el següent gràfic (Fig. 5.64), referent a la zona destinada a administració, trobem que els espais es caracteritzen 

també per la condició de rebre la influencia de nombroses façanes, i per tant, també tantes finestres, degut a això 

tenim aquestes infiltracions. També es pot observar els guanys per l’alta intensitat d’ús durant la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.65 Balanç energètic Planta Baixa, ALA EST 

 

En quan a les zones o ales de la primera planta totes segueixen la mateixa tònica; alt nombre de façanes i 

superfície d’obertures que originen grans pèrdues per les parets exteriors, finestres de fusteria i vidre senzill i 

infiltracions provinents d’aquestes. No obstant es veu com la intensitat d’ús i l’aportació de radiació solar es manté 

a l’alça. També s’han de tenir en compte les pèrdues produïdes per part del forjat inferior (terres) que sobresurt 

d’aquesta planta en totes les ales, ja que aquests formen els porxos; les pèrdues son proporcionals a la superfície 

que hi ha en contacte amb l’exterior. 
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Fig.5.64 Balanç energètic Planta Baixa, ALA OEST 

 

Fig.5.66 Balanç energètic Planta 1, ALA NORD 
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En aquest cas concretament (Fig. 5.66) observem que les pèrdues produïdes per les terres son superiors a les demés 

zones ja que aquí la totalitat de la superfície d’aquesta zona està en voladís; aquesta zona la conformen els 

laboratoris de Física i Química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.68 Balanç energètic Planta 1, ALA OEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.69 Balanç energètic Planta 1, ALA EST 

 

Referent a les zones de la planta segona també trobem estabilitat en els valors negatius degut a que mantenen les 

mateixes característiques constructives i superfície, per tant, les pèrdues pels tancaments, la coberta i les finestres 

també son importants. Cal destacar les pèrdues que origina la coberta, que son de les més greus. D’altra banda, 

pel que fa als guanys son també alts, per l’alta intensitat d’us durant la jornada i la aportació de radiació solar. A 

continuació es mostren els resultats:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.70 Balanç energètic Planta 2, ALA NORD 
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Fig.5.67 Balanç energètic Planta 1, ALA SUD 
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Fig.5.71 Balanç energètic Planta 2, ALA SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.72 Balanç energètic Planta 2, ALA OEST 

 

A continuació es representa el balanç energètic de la zona esportiva del gimnàs, observem que té un valor  alt de 

fonts internes i aportació de calor solar per finestres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.73 Balanç energètic, Gimnàs. 

 
 

En el cas de la cafeteria o mòdul 3, trobem pèrdues molt grans provinents de la coberta i els tancaments, ja que 

aquests últims donen a totes les orientacions, Nord, Sud, Est i Oest. En quan a les infiltracions trobem que son altes 

degut a la reduïda superfície que augmenta l’índex per m2. Observem també que guanys per intensitat 

d’ocupació son baixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.74 Balanç energètic Cafeteria (Mòdul 3) 
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5.4.2  Demanda Lumínica i força, simulacions i propostes de millora 
 

 

Per ajudar-nos en la tasca de fer tangible aspectes abstractes com el consum o la demanda lumínica i força, cal 

obtenir les dades diferenciades segons cadascun dels usos energètics, els perfils de consum al llarg d’un període 

determinat,  per tal de reconèixer qui ho gasta, com i quan, tenint la premissa de fer intel·ligible allò que trobem 

agrupat a peu d’una factura. I en definitiva poder comparar-ho amb la demanda teòrica i obtenir el balanç 

d’eficiència i eficàcia.  

 

Com bé hem dit, les factures dels diferents consums energètics son dades merament representatives de la 

quantitat i la distribució temporal (mensual o trimestral segons el cas) d’aquests i es limiten a mostrar el consum total 

d’electricitat de tot l’edifici sense fer distinció dels espais, hores de d’ús, potències, tipus d’aparells o equips, etc. 

Per aquest motiu diferenciem en taules, que mostren detalladament la distribució dels consums energètics en 

funció de les diferents variables i espais que es donen en aquest edifici i de la seva intensitat d’ocupació, ja que 

considerem interesant i imprescindible diferenciar el consum en funció del principals usos, distribuint així el consum 

anual en il·luminació i  equips i principalment. 

 

El mètode que hem utilitzat pel càlcul del balanç energètic es molt senzill, es basa en la formula de càlcul de 

consum: 

 

 

 

Per tant, per calcular el consum energètic elèctric que es produeix en cada àrea estudiada hem hagut de 

conèixer la potencia dels equips (ordinadors, projectors, etc.), llums, etc. i el temps d’utilització aproximat 

d’aquests, es a dir, les hores en que està funcionant cada un dels equips o sistemes consumidors d’energia; per fer 

possible aquesta recopilació d’hores d’ús hem mantingut entrevistes amb el conserge, el cap de manteniment i el 

cap d’estudis i hem demanat els horaris lectius de l’any 2013 de tots els cursos (des de 1r d’ESO a 2n Batxillerat) per 

així saber quines son les aules i el temps que les ocupen com també vam mencionar a l’anterior apartat, 4.3.2 

Seguiment de la Intensitat d’ús.  

 

A l’annex   adjuntem les taules amb les superfícies,  la corresponent potència lumínica instal·lada a cada espai, la 

potència dels equips; principalment ordinadors de taula i projectors, aquests últims  s’utilitzen per impartir les classes, 

i finalment, per calcular el consum d’energia elèctrica de cada espai s’estableixen les hores anuals aproximades 

d’ocupació / ús d’aquests, extretes dels horaris lectius de cada grup. Amb això sabrem quin i quan consumeix 

cada espai al llarg d’un curs escolar. Òbviament, les dades obtingudes no són objectives, sinó més aviat 

estimatives, amb les quals esbrinarem quins son els espais de major consum. A mode resum, a  continuació 

analitzem els espais més representatius del centre.   

 

En quant als espais que menys energia elèctrica consumeixen del centre, trobem els següents:  

 

- Aula de desdoblament (31,7 kWh/curs) 
 

- Sala cap d’estudis (47,5 kWh/curs) 

- Banys (158,4 kWh/curs) 

- Aula 2.7 (171,4 kWh/curs) 

 

Evidentment, el motiu pel que en els espais anteriors hi ha poc consum, principalment recau en que hi ha poques 

hores d’ocupació, i en el cas dels banys, el motiu es que només disposen de 2 o 3 fluorescents de 36 W, potències 

baixes en comparació amb altres estàncies, que en disposen més nombres i aquests de 58 W.  

 

Per altra banda, en quan als espais que més energia elèctrica consumeixen, trobem els següents:  

- Aula d’informàtica 2 (5624 kWh/curs) 

- Aula d’informàtica 1(2458 kWh/curs) 

- Aula de tecnologia 2 (2923 kWh/curs) 

- Sala de professors (1188 kWh/curs) 

- Aula d’audiovisuals d’anglès(889,9 kWh/curs) 

- Aula 1.2 (760,5 kWh/curs) 

- Aula 1.7 (714,4 kWh/curs) 

- Aula 2.2 (685,4 kWh/curs) 

- Oficina de secretaria (633,6 kWh/curs) 

 

En aquests casos lògicament les aules d’informàtica i la de tecnologia 2 tenen un consum molt superior a les demés 

zones, suposant un 32,8 % del consum elèctric total del Mòdul 1, ja que a part del consum lumínic es comptabilitza 

també el consum dels ordinadors.  La sala de professors ocupa el quart lloc en quan a consum lumínic; té una alta 

intensitat d’ocupació. Les aules d’audiovisuals d’anglès, la Aula 1.2, 1.7 i 2.2 son de les aules que més consumeixen, 

i finalment, tenim la oficina de secretaria que també té un consum lumínic important.  

 

També cal dir que trobem alguns espais en que les hores d’ocupació no es poden conèixer amb certesa, ja que 

son espais que s’usen molt puntualment en determinats casos i només quan son necessaris, com es el cas de la sala 

d’actes i la sala d’entrevistes, on no hem establert cap consum.  

 

Good lighting provides the students and teachers with a pleasant and stimulating environment that is to say a visual 

comfort that allows them to continue their activity without extra visual effort. However the age difference of the 

students in the same space initially made us consider the difference in vision that exists for their age as well as any 

possible defects in the vision of some of these persons. 

 The purpose of this section is to determine the light demand of the building Mediterranean IES from the 

characteristic data of each premises and of the devices that each has. This theoretical lighting demand is 

calculated from the possibilities of natural lighting of the building and from the special characteristics of the spaces. 

Therefore calculating the light contribution is necessary to be able to offer the conditions of comfort appropriate to 

the needs of each activity according to the typology of the enclosure. In order to define the characteristics that 

determine the light demand of the building it is necessary to be aware of different aspects of the building: 

 

 

 

 

 

 

Consum energètic (kWh) = Potència (kW) x Temps (h) 

 Study of the aspects which may affect the efficient use of the luminous flux from lamps, the factors to be 

verified are determined according to the brightness of the place, of the level of glazing (relation 

filled/empty) and of the dimensions of the surfaces. 

 

 Also it is necessary to analyse the profiles of the use of the different rooms and their distribution in the 

building. 

 
- Sala de reunions (178,2 kWh/curs) 

- Laboratori de ciències naturals (190 kWh/curs) 
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Once all the elements that determine the light demand have been recognised, measurements were taken in situ 

with a lux meter at different points to assess the estimated exploitation that the building has on a standard working 

day. 

On the other hand, using the DIALUX calculation tool, we have been able to quantify the values of energy 

efficiency VEEI (W/m2/100 lux) of  lamps which is given (according to the nomenclature of the CTE HE3 table 2.1 

Values limit of energy efficiency of the installation) for the installed power according to the surface in m2, 

maintained average lighting level (Me) in lux, and limit values of glare index (UGR) to assess  the above mentioned 

lamps in each case. The different typologies of areas and activities to be carried out based on the European 

Standard UNE-EN 12464-1 have also to be taken into account. 

To justify the calculation process with the above mentioned simulation, see the attached Annex of lighting where 

there is a summary of the introduction of the spaces and the realized steps. For the evaluation of the demand in the 

School IES MEDITERRANEA we carried out an analysis of the most significant places: (W/m2/100 lux). 

RESULTATS SIMULACIÓ 

Rendering de colors falsos / BIBLIOTECA (Veure Annex resultats DIALUX) 

- 10 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 3 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W  (sense flux lluminòs) 

- 1 Làmpada de superfície, regleta fluorescent 1x18W  (sense flux lluminós) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest espai, es troba ubicat a la planta baixa; inclou un àrea de lectura a on es requereix un nivell d'il·luminació 

uniforme; i àrees de prestatgeries per a emmagatzematge de llibres, les quals requereixen una il·luminació especial. 

Està orientada a sud-est i de planta rectangular. 

Disposa de tres finestres continues exteriors, per on  rep il·luminació natural. Amb els mesuraments realitzats in situ 

amb les làmpades enceses, i si es compara amb els resultats de la simulació (Fig. 5.75; Fig. 5.78), ens donem 

compte de la ineficiència del sistema d'il·luminació. 

Donat que el resultat de la simulació informàtica dona un valor de Em per sota del nivell molt per sota del 

recomanat a la normativa, i l'amidament in-situ, que corrobora les conclusions de dita simulació, podem dir que les 

condicions de confort lumínic no són assolides per aquesta estança amb els elements instal·lats.  

Si anem més enllà i ens fixem al rendering de colors falsos (Fig. 5.75) tret amb la mateixa eina de càlcul DIALUX, 

veiem amb l’ ajuda de l’escala de colors, com a les taules arriben nivells del ordre de 150-250 lux i d’altra banda als 

prestatges que menys il·luminació arriba que serien els de la part baixa i esquerra, que corresponen a l'entrada del 

local. A la part alta de la imatge, la il·luminació també es troba clarament per sota sense el suport de llum natural. 

En canvi, si ens fixem a la Fig. 7.79, aquella part rep llum natural amb nivells que poden arribar als 1000 lx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em  

(lux) 
UGR 

Existent 3,15 242 26 

N. zona lectura ≤ 6 500 ≤ 19 

N. Ambient, prestatgeries ≤ 6 200 ≤ 19 

Figura 5.77. Resultats mesurament in-situ, ANNEX IL·LUMINACIÓ 

 

5.75 Rendering colors falsos Biblioteca. DIALUX 

5.76 Biblioteca 
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Rendering de colors falsos / AULA MUSICA (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W  (sense flux lluminós) 

- 1 Làmpada de superfície, regleta fluorescent 1x18W  (sense flux lluminós) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest espai, es troba ubicat a la planta baixa, orientat a la cara Nord de l'edifici, aquesta geometria és molt 

típica en totes les aules del centre (la planta és quadrada). Disposa de gran superfície de finestres i , en aquest cas, 

una bona aportació de llum natural que es pot aprofitar per cobrir una part de la demana lumínica del local. 

Els resultats obtinguts a la simulació del sistema d’il·luminació artificial (Fig. 5.80), indica que la il·luminació vers la 

part de la pissarra és inexistent degut al mal estat de les lluminàries. Quant a la resta del local, la lluminositat hauria 

de ser més uniforme per tal d'assolir els nivells mínims que estableix la normativa (encara que ja es donen en alguns 

espais del aula). Per tant, en general, trobem deficient la quantitat lumínica. 

 

 

 

AULA MUSICA 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,34 195 21 

N. aula ≤ 4 300 ≤ 19 

N. pisarra - 500 - 

Figura 5.78. Aportació llum artificial. Escala grisos. Veure Annex DIALUX 

 

Figura 5.79. Aportació llum exterior. Escala grisos. Veure Annex DIALUX 

 

Figura 5.80. Rendering colors falsos Aula Música 

 

Figura 5.81. Aula Música 
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Rendering de colors falsos / DESPATX  CAP ESTUDIS.  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 3 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 1 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W  (sense flux lluminós) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest espai, és un local de mides reduïdes, i es troba ubicat a la planta baixa, orientat a la cara Sud-Oest de 

l'edifici, geometria rectangular. Disposa d'una superfície de finestra prou gran per aprofitar una bona aportació de 

llum natural i cobrir una part de la demana lumínica del local. 

Els resultats obtinguts a la simulació del sistema d’il·luminació artificial (Fig. 5.82), indica que la il·luminació és 

suficient per l'ús d'aquest local. De totes maneres, manca manteniment de la il·luminació existent, que dóna com a 

resultat d'aquesta inacció una incorrecta il·luminació en la meitat superior-esquerra segons Fig. 5.82.  

Per tant, en general, trobem correcte el nº i distribució de lluminàries, encara que deficient a la vegada, per no fer 

el manteniment de manera correcte. 

 

 

 

 

 

 

Rendering de colors falsos / OFICINA ADMINIST.  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El despatx d’administració té accés a partir del vestíbul ó passadís d'accés a l'edifici. La secretaria, a la seva 

vegada, queda comunicada amb el magatzem interiorment. Des de el mateix passadís li arriba influència lumínica 

a través de finestres.  

A l’hora d’efectuar la verificació de l’eficiència veiem que tenim valors Em per damunt dels recomanats quant a la 

pròpia oficina; ens trobem doncs davant un altre espai amb excés d’il·luminació artificial. Però, d'altra banda, en el 

espai pròpiament del magatzem en algun punt no s'arriba inclús a la meitat dels lx exigits per normativa (300 lx). 

 

 

DESP. CAP D'ESTUDIS 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 2,06 397 18 

Normativa ≤ 3,5 300 ≤ 19 

OFICINA ADMINIST. 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 2,31 495 20 

Normativa ≤ 3,5 300 ≤ 19 

Figura 5.82. Rendering colors falsos Cap d’Estudis 

 

Figura 5.83. Cap d’Estudis 

 

Figura 5.84. Rendering colors falsos Oficina Administrativa 

 

Figura 5.85. Oficina Administrativa 

 

Figura 5.86. Sala annexa oficina 
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Rendering de colors falsos / AULA MUSICA (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x18W (sense flux lluminòs) 

- 3 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminòs)  

- 28 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala d'actes és un local ampli, de 185,00 m2; la incidència que podria arribar a tindre la llum exterior natural és 

pràcticament nul·la, tot i tenir tres finestres de mides aproximades 2,00x1,50 m. En aquest punt novament, el 

manteniment del sistema d'il·luminació no s'està duent a terme; això implica que una part del local no assoleixi el 

confort mínim lumínic exigit per normativa.   

Aquest és un local de planta regular, i la disposició de les lluminàries pretén il·luminar la totalitat de tot l'espai. La 

realitat és que pateix un excés d'il·luminació, tret de la part perimetral en que, clarament, el sistema es mostra 

deficient. Això comporta un problema ja que és aquí, també, on s'ubica la gent quan es donen les diferents 

activitats que es duen a terme en aquest espai. 

Considerem que caldria re-definir, o re-plantejar la distribució de les lluminàries per tal de assolir amb eficàcia el 100 

% de l'espai a il·luminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA D'ACTES 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 2,08 409 28 

Normativa ≤ 10 200 ≤ 22 

Figura 5.87. Sala d’Actes 

 

Figura 5.88. Rendering colors falsos Sala d’Actes 

 

Figura 5.89. Mesuraments in-situ sala d’actes. Veure Annex 
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Rendering de colors falsos / SALA ENTREVISTES  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 8 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta d'un local a la planta baixa de l'edifici, adjunt a un dels quatre passadissos que connecten tots els locals 

amb el vestíbul central del centre. En aquesta sala, és on es donen entrevistes, conferències o reunions; també  a 

on s’atenen a les visites. 

Existeix la possibilitat d’aportació de llum natural mitjançant finestres, les quals tenen persianes enrotllables. 

Si ens fixem en la Fig. 5.90 , veiem que es pateix excés d’il·luminació. Si observem la simulació de colors falsos 

podem observar com a la taula els nivells d’il·luminació mantinguda arriba al valor de 550 lux, més de dos vegades 

per sobre del nivell recomanat.  

 

 

 

 

 

Rendering de colors falsos / SALA PROFESSORS (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 1 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 7 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumim alguns aspectes Fig. 5.92 

1. Excés il·luminació en alguns punts 

2. Possibilitat d'aprofitament llum natural 

3. Manca manteniment instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA D'ENTREVISTES 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 2,10 532 24 

Normativa ≤ 10 200 ≤ 22 

SALA PROFESSORS 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 1,88 689 26 

Normativa ≤ 3,5 200 ≤ 22 

Figura 5.90. Rendering colors falsos Sala Entrevistes 

 

Figura 5.91. Sala Entrevistes 

 

Figura 5.92. Rendering colors falsos Sala de Professors 

 

Figura 5.93. Sala de Professors 
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Rendering de colors falsos / W.C. PLANTA BAIXA  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest espai correspon als serveis W.C. Plta. Baixa Serveis alumnes; és un espai de planta regular (de la mateixa 

manera que els serveis a totes les plantes).  

Els serveis d’alumnes tipus obtenen aportació de llum natural mitjançant finestres o lluernaris (aquesta 

característica, varia d'un local a un altre). 

Tot i tenir 152 lux, en la Fig. 5.94, ja es veu que hi han punts amb manca d'il·luminació. Caldria plantejar una 

combinació que donés un rendiment molt més eficient, sobretot, per aquelles parts en que pràcticament no hi ha 

il·luminació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendering de colors falsos / AULA 1.1  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x18W (sense flux lluminós) 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminós)  

- 6 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 1.1, ubicada al primer pis i de planta perfectament rectangular. Aquest espai, encara que és interior obté 

aportació de llum natural mitjançant finestres que donen al exterior (Sud-Oest).  

Amb la simulació informàtica, sense tindre en compte cap aportació de llum natural, obtenim un valor de 222 lux 

d’il·luminació mitjana sostinguda, per tan podem afirmar que en aquest espai hi ha una manca mínima 

d'il·luminació (desconfort lumínic) (Fig. 5.96). 

 

 

 

 

 

W.C. - PLANTA BAIXA 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,63 152 21 

Normativa ≤ 10 100 ≤ 25 

AULA 1.1 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,50 222 24 

Normativa aula ≤ 4 300 ≤ 19 

Normativa - 300 - 

Figura 5.94. Rendering colors falsos W.C PB 

 Figura 5.95. W.C PB 

 

Figura 5.96. Rendering colors falsos Aula 1.1 

 

Figura 5.97. Aula 1.1 
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Rendering de colors falsos / AULA TECNO 2. PLTA.1 (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 4 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W  

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminós)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Tecnologia 2, ubicada al primer pis i de planta perfectament rectangular. Aquest espai, encara que és interior 

obté aportació de llum natural mitjançant finestres que donen al exterior (Sud). 

Els resultats de la simulació informàtica indica que estem en un aula que s’aproxima als estàndards exigits 

d’aportació lumínica per part de la lluminària instal·lada al espai i la pissarra, encara que aquesta no té una 

il·luminació especifica també s’aconsegueixen els objectius de demanda. En tot cas, si més no, podríem dir que hi 

ha cert excés d'il·luminació, donant com a resultat un malbaratament d'energia. 

 

 

Rendering de colors falsos / AULA TECNOLOGIA  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 3 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminòs) 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x18W (sense flux lluminòs)  

- 7 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Tecnologia, ubicada al primer pis i de planta irregular. Té finestres que donen al exterior (Nord), de les quals hi 

ha un gran aprofitament de llum natural.  

Sense tenir en compte els nivells d'il·luminació natural exterior, i tal com reflexa l'estudi a través de la simulació en 

Dialux, aquest espai pateix greus problemes d'il·luminació.  

En alguns punts, inclús,  el mesurament en lx no arriba als 100 lx, quan la normativa demana 500 lx. Cal redefinir 

aquest espai, tenint en compte les exigències de la normativa. 

 

 

 

 

 

AULA TECNO 2. PLTA.1 

 

VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,37 427 26 

Normativa pis. ≤ 4 500 ≤ 19 

Normativa - 300 - 

 

AULA TECNOLOGIA 

 

VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,88 159 26 

Normativa ≤ 4 500 ≤ 19 

Figura 5.98. Rendering colors falsos Aula Tecno 2 

 

Figura 5.99. Aula Tecno 2 

 

Figura 5.100. Rendering colors falsos Aula Tecnologia 

 

Figura 5.102. Aula Tecnologia 
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Rendering de colors falsos / DEPARTAMENT TECONOLOGIA   (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x18W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Departament de Tecnologia,  local ubicat al primer pis (al costat de les sales Aula Tecno 2, i l'Aula de Tecnologia); 

per accedir a aquest petit departament, s'ha d'accedir primerament a l'Aula de Tecnologia (Figura 5.103  5.104). 

Aquest és un espai, que si el considerem com a Aula de Professors, hauria de complir un mínim de 300 lx (Em); el 

resultat, tenint en compte la Fig. 5.103, és molt diferent. Una de les causes probablement el disseny defectuós de la 

il·luminació : no és el mateix instal·lar dues unitats de regletes dobles industrials de 2x18W, en sentit transversal (com 

és el cas), que dues unitats de pantalles estanques amb difusor de 1x58W, en sentit longitudinal.  

Cal fer esment, que tot i ser un local amb aportació de llum natural, aquesta resulta insuficient degut a la 

configuració del propi local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendering de colors falsos /  LABORAT. FISICA  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 7 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 1 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W (sense flux lluminós) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aquest és un espai, que pel fet de ser un laboratori, la normativa es més restrictiva quant a la capacitat lumínica 

del  local. Contempla finestres (4 uts), a la façana est de l'edifici, d'unes dimensiones aproximades de 2,00x1,70 mt. 

La gestió o aprofitament d'aquestes no és del tot eficaç, ja que romanen tancades en els dies en que es donen 

diverses activitats.  

L'altre punt conflictiu d'aquest espai, un problema que es dóna en la majoria dels locals del centre, és el següent: al 

tractar-se d'una regleta de 2x58W, i tenint en compte que de les bombetes que conformen una lluminària, al 

menys una està desactivada (p.e., fossa), el mateix bastidor metàl·lic de la lluminària impedeix el pas de la llum 

cap a tots dos sentits. Aquesta problema es veu amb claredat a la Figura 5.105. 

 

 

 

 

 

DEPART. TECNOL. 

 

VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 0 79 26 

Normativa ≤ 3,5 300 ≤ 19 

LABORAT. FISICA 

 

VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,32 270 22 

Normativa ≤ 4 500 ≤ 19 

Figura 5.103. Rendering colors falsos Departament Tecnologia 

 

Figura 5.104. Departament Tecno. 

 

Figura 5.105. Rendering colors falsos Lab. Física 

 

Figura 5.106. Laboratori Física 
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- 7 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 1 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori de Química,  al primer pis (façana est de l'edifici). 

Es troba al costat del Laboratori de Física; aquest local presenta una millor il·luminació que el cas anterior, tot i que 

continua sent insuficient, tenint en compte l'estudi de simulació fet amb Dialux. També contempla finestres (4 uts), a 

la façana est de l'edifici, d'unes dimensiones aproximades de 2,00x1,70 mt; i la gestió d'aquestes no és del tot 

eficaç.   

Un problema que es dóna en la majoria dels locals del centre, és el següent: al tractar-se d'una regleta de 2x58W, i 

tenint en compte que de les bombetes que conformen una lluminària, al menys una està desactivada (p.e., fossa), 

el mateix bastidor metàl·lic de la lluminària impedeix el pas de la llum cap a tots dos sentits. Cal fer esment que la 

temperatura de color varia en diferents equips (Fig.2.33), cosa que perjudica el confort de l'usuari. 

 

Rendering de colors falsos /  SALA REUNIONS  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x18W (sense flux lluminós) 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminós) 

- Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales d’estudi i reunions tipus; aquesta sala la trobem a planta primera, i la seva geometria es caracteritza per ser 

un espai rectangular. 

Tot i ser una aula amb paret a façana, les possibilitats d’il·luminació natural són reduïdes ja que te molt a prop un 

parament que també pertany a la façana del edifici. 

La problemàtica en aquest espai, és el mateix que el de locals anteriors; disposa d'una millor il·luminació, encara 

que insuficient. La part corresponent a la pissarra no és correspon amb que demana la normativa. 

 

 

LABORAT. QUIMICA 

 

VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 2,91 276 25 

Normativa ≤ 4 500 ≤ 19 
SALA REUNIONS PLTA. 1ª  

 

VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 2,63 349 25 

Normativa aula ≤ 4 500 ≤ 19 

Normativa - 300 - 

Figura 5.107. Rendering colors falsos Lab. Química 

 

Figura 5.108. Laboratori Química 

 

Figura 5.109. Rendering colors falsos Sala Reunions 

 

Figura 5.110. Sala Reunions 
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Rendering de colors falsos /  W.C.D. PLANTA 1ª  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquest espai correspon als serveis W.C. Plta. Primera Serveis alumnes; és un espai de planta regular (de la mateixa 

manera que els serveis a totes les plantes). 

Els serveis d’alumnes tipus obtenen aportació de llum natural mitjançant finestres o lluernaris (aquesta 

característica, varia d'un local a un altre). 

Tot i tenir 114 lux, en la Fig. 5.111, ja es veu que hi han punts amb manca d'il·luminació. Caldria plantejar una 

combinació que donés un rendiment molt més eficient, sobretot, per aquelles parts en que pràcticament no hi ha 

il·luminació. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendering de colors falsos /  AULA 2.1. (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x18W (sense flux lluminós) 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminós) 

- 6 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 2.1; és un espai de planta regular, façana oest de l'edifici. Presenta una problemàtica semblant a les altres 

aules, si bé la il·luminació que es dona en aquest espai, referent a la part pròpiament de les taules i cadires, ja va 

una mica en línia amb el que demana la normativa. En qualsevol cas, caldria definir o pensar novament la 

distribució del sistema, ja que altres punts del local són clarament un problema quant al confort que es demana. 

(Fig. 5.113) 

 

 

 

 

W.C.D. PLANTA 1ª 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 5,60 114 20 

Normativa ≤ 10 100 ≤ 25 

AULA 2.1 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,86 201 25 

Normativa aula ≤ 4 300 ≤ 19 

Normativa - 300 - 

Figura 5.111. Rendering colors falsos W.C P1 

 

Figura 5.112. W.C P1 

 

Figura 5.113. Rendering colors falsos Aula 2.1 

 

Figura 5.114. Aula 2.1 
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Trobem interessant en aquest punt reflectir la incidència de la llum natural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure a les figures 5.115 i 5.116 hi ha una part del aula clarament afectada per la llum natural 

(simulació DIALUX); com ja veurem més endavant en les propostes, una de les opcions més interessants i amb més 

potencial d'estalvi energètic és precisament la combinació de la llum natural i l'artificial; això comportaria definir 

una distribució  nova de lluminàries, modificació de l'actual instal·lació elèctrica (circuits existents i nous), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendering de colors falsos /  AULA 2.5  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x18W (sense flux lluminós) 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminós) 

- 6 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula façana sud (2.5. planta. segona), té una planta molt típica i la seva planta és rectangular. 

Dotades de grans superfícies de finestres i la corresponent aportació de llum natural, en els mesuraments realitzats 

in situ s’ha obtingut un Em de 198,75 lux lo qual no cobreix la demanda lumínica de la estança amb la aportació 

de llum artificial actual. 

Els resultats obtinguts a la simulació del sistema d’il·luminació artificial indica, d'una banda, que els sistema lumínic 

no cobreix tota la superfície; i de l'altre, que són poc eficients. La necessitat exigida sent en la zona de la pissarra 

de llum està desatesa; per tant, en general, trobem insuficient la quantitat lumínica (Fig 5.117). 

 

 

 

AULA 2.5 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,27 202 26 

Normativa aula ≤ 4 300 ≤ 19 

Normativa - 300 - 

Figura 5.115. Rendering colors natural Aula 2.1 

 
Figura 5.116. Rendering colors Aula 2.1 

 

Figura 5.117. Rendering colors falsos Aula 2.5 

 

Figura 5.118. Aula 2.5 
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Rendering de colors falsos /  AULA DIBUIX  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 2 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x18W (sense flux lluminós) 

- 6 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 3 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminós) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de dibuix;  recinte de planta quadrada;  tres finestres en la façana nord ofereixen la possibilitat d’il·luminació 

natural. 

Aprofundint més en allò que ens demana la normativa; precisament per l'ús que es dona en aquest espai, 

actualment de dibuix tècnic, una part important de l'aula es troba per sota del valor 200 lx; si ens fixem en l'espai 

que ocupen les taules, no arriba a 1/3 del valor que exigeix la normativa. 

Per tant, en aquest cas si ens centrem simplement als valors de la taula o la figura 2.44 diríem que estem davant un 

espai deficientment il·luminat; contrastant aquests valors amb el mesurament in-situ, amb un valor de 210 lm, 

confirma la necessitat d'intervenció en aquest espai.  

 

 

 

Rendering de colors falsos /  AULA INFORMÀTICA  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 7 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 4 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W (sense flux lluminós) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula informàtica.  Els resultats obtinguts indiquen un nivell d’il·luminació deficient en el conjunt de l’aula per tal de 

treballar amb ordinadors, requerint una il·luminació mitjana mantinguda a les zones de treball de 300 lux; d’altra 

banda, la superfície de la pissarra està incorrectament il·luminada. (Fig: 5.121). 

 

 

 

 

 

 

AULA DIBUIX 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 4,73 184 18 

Normativa aula ≤ 4 750 ≤ 19 

Normativa - 500 - 

 

AULA INFORMATICA  2ª 

PLANTA 

VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 3,87 188 26 

Normativa aula ≤ 4 300 ≤ 19 

Normativa - 500 - 

Figura 5.119 Rendering colors falsos Aula Dibuix 

 

Figura 5.120. Aula Dibuix 

 

Figura 5.121.  Rendering colors falsos Aula Informàtica 

 

Figura 5.122. Aula Informàtica 
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Rendering de colors falsos /  GIMNÀS  (Veure Annex resultats DIALUX) 

- 20 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnàs;  és un espai de planta quadrada amb pilars al seu perímetre; es tracta d'un edifici independent, aïllat 

respecte l'edifici principal (centre escolar). La planta té una zona annexada, la qual té un ús de dutxes, vestidors, 

etc. 

Aquest espai disposa d’una gran superfície de lluerna a la seva part superior, en dos dels quatre paraments,  i que 

el dota d’una importat capacitat d’il·luminació natural. Per aquesta raó s’ha trobat interessant fer l'anàlisi amb el fi 

de comprovar l’aprofitament de llum solar sense cap aportació de llum artificial, donant-nos un valor de Em que 

arriba als 2455 lux molt per damunt del recomanat; podem afirmar que aquet espai es pot emprar en un dia solejat 

sense cap tipus de consum energètic pel que fa als sistemes d’il·luminació. 

D’altra banda atenent a la verificació de l’eficiència dels elements instal·lats, veiem que aquestes làmpades 

generen un excés d’il·luminació al local, i en canvi, donada la superfície del local, no donen la il·luminació 

necessària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNÀS 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 32,32 17 23 

Normativa aula ≤ 5 500 ≤ 19 

Figura 5.123. Rendering colors falsos Gimnàs 

 

Figura 5.124. Gimnàs 

 

Figura 5.125 Aportació llum exterior. Escala grisos. Veure Annex resultats DIALUX 
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Rendering de colors falsos /  CAFETERIA  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 7 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cafeteria, es un local molt ample en planta irregular, i que pertany a un únic edifici aïllat (tal com passa amb el 

gimnàs). 

Donats els valors calculats que es mostren a la taula,  i si observem la simulació de colors falsos (Fig.2.51) ens 

adonem que aquest local pateix una mínima insuficiència d’il·luminació, encara que es detecten zones (a la part 

central)  que estan per sobre del que demana la normativa.  

En aquest cas, a més, no hi ha grans oportunitats d'aprofitament de llum natural (a excepció de la porta d'entrada, 

i alguna finestra). 

 

 

 

Rendering de colors falsos /  ZONES COMUNS  (Veure Annex resultats DIALUX) 

 

- 11 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W  

- 33 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 1x58W 

- 12 Làmpades de superfície, regleta fluorescent 2x58W (sense flux lluminós) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  El valor UGR correspon a un passadís de la planta baixa (veure Annex DIALUX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFETERIA 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 5,40 203 26 

Normativa aula ≤ 10 200 ≤ 22  

ZONES COMUNS 
VEEI 

(W/m2/100 lux) 

Em 

(lux) 
UGR 

Existent 6,46 177 21 (*) 

Normativa  ≤ 4,5 200 ≤ 25 

Figura 5.126. Rendering colors falsos Cafeteria 

 

Figura 5.127. Cafeteria 

 

Figura 5.128. Rendering colors falsos Zones comunes 

 

Figura 5.129. Rendering zonez omunes  
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Zones comuns (passadissos, vestíbuls); tot i no tractar-se d'un local pròpiament dit, sí que ens ha semblat interessant 

fer una reproducció aproximada de l'estat actual lumínic a través de la eina Dialux, acompanyat de mesures in-

situ. Totes dues formes d'anàlisi han estat prou reveladores, si bé és cert que la inspecció visual dels diferents espais 

que composen la vertebració del centre, ja ens anticipava que la gestió, el disseny  i el manteniment  del propi 

sistema d'il·luminació no eren les més adients. 

Quant a la geometria, les tres plantes pràcticament tenen la mateixa superfície: un vestíbul que connecta quatre 

passadissos (a través dels quals s'accedeix als diferents locals). 

Com podem observar al rendering (Fig. 5.128 I 5.129), trobem zones amb excés d’il·luminació, tot i que predominen 

zones amb penombra. Una de les causes és la ubicació incorrecta dels equips d'il·luminació (en sentit transversal, 

en comptes de longitudinal). En l’annex corresponent d'il·luminació, s'inclou el plànol referent les mesures in-situ 

d'aquests espais, que corroboren la manca d'il·luminació adequada, i per tant, la necessitat d'una correcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.130. Passadís OEST P2 

 

Figura 5.131. Passadís NORD PB 

 

Figura 5.132. Passadís SUD P1 

 

Figura 5.133. Passadís SUD P2 
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El resultat de l'anàlisi de la il·luminació del centre, a través de la simulació mitjançant software DIALUX, s'exposa a continuació. Per determinar aquest anàlisi, es pren en consideració la normativa CTE DB HE 3 Eficiència energètica. 

 

COMPLEIX NORMATIVA            NO COMPLEIX NORMATIVA           
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COMPLEIX NORMATIVA            NO COMPLEIX NORMATIVA           



Estudis previs d’un centre docent de 1976, Rehabilitació energètica i Acondicionament tèrmic – acústic i lumínic 69 

 

Prjectistes PFG: Javier Pacha Conde  -  Mohamed Driouech Slaiti                                                                                                                                                                                            Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon  -  Manuel Agustiño Otero 

MILLORES EN IL·LUMINACIÓ / LIGHTING UPGRADES 

The improvement in systems and lighting equipment is one of the procedures with the greatest potential for 

increasing energy efficiency in schools  and in the specific case of the school studied the lighting can represent 40 - 

50% of the electricity consumption of the building (given the previous analysis of consumption of the building). 

Nevertheless it is true that correct lighting is fundamental in an educational centre so the procedures are going 

further than a mere replacement of lights or equipment. A correct evaluation of the situation is necessary before 

carrying out the upgrade as well as a clear understanding of its result prior to selecting the options that allow 

maximizing the energy efficiency and the comfort. This evaluation has been carried out previously and the results 

can be checked both in this statement and in the corresponding annex. 

SYSTEM REHABILITATION AND EQUIPMENTS OF LIGHTING. NEGATIVE ASPECTS CURRENT SYSTEM 

 

In general the renovation procedures in lighting make sense when they allow the improvement of the energy 

efficiency (to obtain energy savings with a cost of reasonable investment). The target of this previous study is not the 

achievement of a wide study on the investment and amortization of the recommended procedures as soon as the 

defects were found; it is basically about the detection of the problems in the diverse aspects that determine the 

energy efficiency of this centre and from that suggest some procedures. 

In the case that concerns us there appear to be some situations that determine the light comfort  

 The lighting in most of the places and spaces of the educational centre is insufficient (and in others 

occasionally  excessive) in accordance with the requisites established in Table 61. 

 The equipment and systems of lighting are clearly inefficient (incandescent lights, tubular fluorescent T8 / 

T12, lights without optical equipment in classrooms, etc.). This inefficiency can be due to the high energy 

consumption or from an excessive cost of maintenance and restorations. 

 Poor maintenance: Dirty and damaged lights; lights that have overcome their useful life. 

 The equipment and systems of lighting are lit for longer than it is really necessary. 

 Need for reduction of the costs of energy and electrical potency. 

 Bad lighting conditions which can be due to scarce, slightly uniform lighting not adapted to changes 

realised in the centre, etc. 

 Modification in the regulation. New requisites in the applicable norms (CTE, REBT, etc.) that involve changes 

in the lighting facilities. 

 

FACTORS TO BEAR IN MIND WITH THE PROCEDURES OF LIGHTING REHABILITATION 

 

Lighting level 

It is necessary to bear in mind the quality of the lighting in the building, both that which exists before the renovation 

and that which is expected after the improvement procedures. 

In this way the renovation will not turn into a mere replacement of lights and equipment for other equivalents, but it 

will be defined by the quality of required lighting. 

 

The quality of the lighting is fundamentally determined with these parameters: 

 Illuminance: measures itself in lux(lx) and defines the luminous flux that exists in an area. 

 Uniformity: is used to see the relation between the maximum and minimal values of the illuminance in a 

place.  The bigger the uniformity the less difference will exist between the values of maximum and minimal 

illuminance. 

 Glare: defined as discomfort in the vision produced when parts of the visual field are very bright relative to 

proximity to which the eye is adapted. It is measured with the index of Unified Glare (UGR) 

 Colour rendering index: capacity of the analysed source of light to render the real colours (established by a 

reference source). 

 Colour temperature (K): colour emitted by a source of light in comparison to the colour of a black object. It 

is used to measure the chromatic quality of the light and according to its colour temperature the norm DIN 

5035 divides the light into three types: 

 

o Warm white : Tc < 3.300 K  

o Neutral white : 3.300 K <Tc < 5000 K  

o Cool Light: Tc > 5000 K 

 The table below shows the conditions of lighting recommended for the different rooms in an educational institution, 

according to the standard EN-12464, which is controlled by reference standard of the CTE (annex B1 of the DB HE). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula  5.1 Condicions d'il·luminació recomanades en edificis educatius (Font UNE EN-12464) 
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Manteniment / Maintenance 

In the case of the IES MEDITERRANEA, a suitable maintenance plan has not been established or carried out 

therefore the current lighting levels are not those of the design in the initial project. Factors to bear in mind are the 

following ones: 

 The dirt and the dust in the lights are an important luminous loss which can lead to reductions in lighting up 

to 10 % annually................................................ 

 It is required to know the luminous depreciation of the lights (a fact given by all manufacturers) and to 

restore the lights at the end of their useful life (normally when the luminosity of the light has diminished up to 

70 % of its initial value when it left the factory)........................................................................ 

  It is required to bear in mind in the restorations that it is necessary to avoid that an area or place could be 

illuminated by lights with different characteristics of colour rendering  and temperature just to maintain 

homogeneous and comfortable lighting. These values are specified in all of  the lights usually right after the 

value of power.. 

 

 

 

The number 840 indicates that the light has an IRC of 80 (good colour rendering) and a colour temperature of 4000 

K (neutral white). 

Figura 134. Marcat de valors de IRC i temperatura de color en lampares. 

Canvi d'activitat / Change of activity  

It is required to point out that some of the places in the centre have changed their use (laboratories, multi-purpose 

classrooms, seminar rooms, etc.). Therefore each location must have appropriate lighting. In particular attention is 

needed for the introduction of new technologies in classrooms which gradually have been introduced into the 

centre. Both the use of computers by teachers and students and the presence of audio-visual systems in classrooms 

modify the lighting requirements. 

Compatibilitat amb il·luminació natural / Compatibility with natural lighting  

The procedures of renovation that are proposed and required for this centre have to consider the possibility of 

making the most of natural lighting. Obviously, in an existing building the modification possibilities of constructive 

elements, surrounding or gaps are limited. 

Nevertheless an important aspect to consider for this educational centre is that part of the front surface was 

constructed with glass, therefore the designs for the new lighting solution have to take into account a way of 

making the most of this lighting source. Some of these solutions are detailed below. 

 

 

Adequació de potència contractada / Adequacy of contracted power 

Once the corresponding improvement procedure has been realised, which includes the power reduction of lighting 

equipment, it is required to evaluate the need for modification of the contracted power. 

At this point it will be necessary to measure the new installed power and its simultaneity factor  

(how much of this power is being used at the same time). Frequently it is possible 

to decrease the value of the contracted power and to add to the reduction in consumption a decrease of the 

power term on the electrical bill. 

ACTUACIONS A PORTAR A TERME / PROCEDURES TO CARRY OUT  

 

The following describes the main improvement procedures that can be carried out 

in this centre. The different procedures have been undertaken bearing in mind that most of the lighting in this type 

of centre is comprised of fluorescent lights. 

The proposed procedures have a diverse significance  This is taken into account from the maintenance of the 

current installation, including the lights (ILUM-01 or ILUM-04, for example), up to the replacement of finished lights 

(ILUM-02, ILUM-03, ILUM-05) or even the re-wiring and definition of new circuits (ILUM-07, ILUM-08). 

LEGALITZACIÓ / LEGALISATION 

Because of the renewal effects more than 25 % of the illuminated surface (we are referring to a building with more 

than 1000 m2), it will be necessary to follow the requirements set out by the CTE. 

In the case of the modification it affects more than 50 % of the power installed (public venue), the realisation of the 

installation will require the initiation of a Project.  In the opposite case in which this value was not obtained, it would 

be required to initiate a Technical Statement of Design. 

MILLORES (ILUM-01 / ILUM-03 ): SUBSTITUCIÓ DE  BALASTS ELECTROMAGNÈTICS PER BALASTS ELECTRÒNICS EN LLUMS 

FLUORESCENTS. 

Justificació / Justification 

At IES Mediterranea Centre lighting spaces with tubular or compact fluorescent are very common. The type of light 

most installed, probably due to the fact that it is a Building of a certain age, is the tubular fluorescent T8 equipped 

with electromagnetic ballast. In some specific cases (restrooms, etc.) it is usual to find the installation of compact 

fluorescent, in this case “Downlight” lights. These lights are often equipped with electromagnetic ballast. 

The improvement comprises a replacement of electromagnetic ballasts, consumption that can be up to 25-30% of 

the rated power of the light, by electronic equipment, which have a much more reduced consumption. 
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The European Standard CE 245/2009 establishes the types of ballasts in terms of its energy efficiency: 

 

 

 

 

 

 

According to the Regulation the common maximum power for the complete systems of the compact tubular 

fluorescent lamps is the following one:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The characteristics of power of the main types of lights with fluorescent lamps are shown in the following table: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantatges / Advantages 

With the proposed measurements we could obtain the following results: 

 Good colour rendering of the fluorescent lights (IRC> 85).  

 Increase of the useful life of the lights (up to 17.000 hours with electronic ballast). 

 Increase of the luminous efficiency of the system. 

 The electronic equipment opens the possibility for the regulation and control of the systems of lighting. 

 The blinking effect is eliminated to 50 Hz in the systems with electromagnetic equipment. Headaches or 

weariness of sight are reduced as a result. 

 The equipment is disconnected automatically when the light comes to the end of its 

useful life. Therefore the surcharges or the typical blinking effects are eliminated which take place when 

conventional equipment tries to switch on a light that has come to the end of its life. 

 

 

Aplicació al centre docent IES Mediterrània / Aplication at the educational Institution IES Mediterrània 

 

Tubular fluorescent lighting is the most common in this centre with a 90-95 % average of the whole power installed in 

lighting the above mentioned centre. 

Also, the places where this type of light is installed are those with more hours of use: classrooms, offices and corridors. 

Therefore the equipment renewal for more efficient types will show an important saving in the electrical 

consumption. The compact fluorescent lights also are present, although in a symbolic quantity, their contribution to 

the entire lighting power is minimal because they are only located in toilets or specific places of small 

measurements. 

On the other hand the saving can be increased if the installation of electronic ballasts comes together with other 

measurements such as the installation of presence detection sensors (especially in areas of intermittent occupation, 

like restrooms or changing rooms) or the regulation or control of the lighting according to exterior luminosity. 

 

ILUM-01.  INSTAL·LACIÓ DE BALASTS ELECTRÒNICS SENSE CANVI DE LLUMINÀRIA 

Descripció de la mesura 

En aquest punt, proposem la substitució de balasts electromagnètics en llums fluorescents tubulars i compactes per 

balasts electrònics, sense substitució de lluminàries. Aquesta és una mesura alternativa al punt anterior, i la 

aplicació d'aquesta seria per: 

 Làmpades fluorescents tubulars T8. 

 Làmpades fluorescents compactes sense balast integrat. 

Encara que és d'una importància mínima, en el cas de les fluorescents compactes, el llum també s'ha de substituir, 

ja que els models i les connexions són diferents si l'equip és electromagnètic (connexió de 2 patilles) o electrònic 

(connexió de 4 patilles).  

 

 

Taula  5.2 Classificació de balasts per la seva eficiència energètica 

 

Taula  5.3 Potències màximes de làmpades fluorescents tubulars i compactes més habituals (Reglament Europeu) 

 

Taula  5.4 Potències  característiques de lluminàries de làmpades fluorescents  (Font: Elaboració pròpia) 
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Aplicació al centre docent IES Mediterrània 

En aquest cas, no seria necessari substituir cap lluminària; caldria el reemplaçament dels  equips, i les làmpades en 

el cas de les fluorescents compactes. Al mantenir lluminàries i làmpades, no es modifica la distribució lluminosa. 

Quant a estalvi energètic, representa un 20-30% del consum de les lluminàries rehabilitades. Les zones que es 

podrien beneficiar d'aquesta millora son aules, despatxos, serveis o magatzems. L'estalvi  econòmic es directament 

proporcional al número d'hores d'il·luminació.  

Referent al centre objecte d'estudi, tindríem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUM-02.  SUBSTITUCIÓ DE LÀMPARES FLUORESCENTS TUBULARS T8 AMB BALAST ELECTROMAGNÈTIC PER LÀMPARES T5 

AMB BALAST ELECTRÒNIC. 

Descripció de la mesura 

Es proposa la substitució de balasts electromagnètics i làmpades fluorescents tubulars T8 per làmpades fluorescents 

tubulars T5 amb balasts electrònics.  

Aquesta millora  és una alternativa a la presentada en ILUM-01. En aquest cas, estem parlant de dos actuacions 

combinades: 

Substitució dels llums T8 per tubs fluorescents T5 (5/8 de polzada de diàmetre), que mantenen nivells d'il·luminació 

similars amb potències més reduïdes. Els llums tubulars T5 existeixen en molts diversos models, encara que els més 

habituals són els d'alta eficiència HE (High Efficiency) i els de Alt Flux  HO ( High  Output). 

Substitució de balasts electromagnètics, amb consums que poden suposar fins al 25 – 30% de la potència nominal 

del llum, per equips electrònics. 

Les característiques dels tipus principals de llums fluorescents T8 i T5 es mostren en la següent  taula. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació al Centre Docent IES Mediterrània 

Les dimensions dels llums T8 i T5 són diferents. Fins i tot el tipus de casquet és diferent 

(G13 per a T8 i G5 per a T5). Per aquesta raó no és possible la substitució directa d'uns tubs 

per uns altres. La substitució de tubs T8 per T5 suposa necessàriament la substitució de les 

lluminàries. 

Referent al estalvi energètic, aquest representa un  20 - 45 %  del consum les lluminàries rehabilitades, en funció de 

la potència de les làmpades. Les zones que es beneficiaran d'aquesta proposta son les aules, despatxos, zones 

comuns (biblioteca, sala d'actes, etc.), o passadissos. L'estalvi serà directament proporcional a les hores 

d'il·luminació. 

La proposta contempla:  

 Substitució de 164 lluminàries amb fluorescent T8 1x58 W, per noves lluminàries amb tub fluorescent T5 1X58 

W i balasts electrònics. 

 Substitució de 244 lluminàries amb fluorescent T8 2x58 W, per noves lluminàries amb tub fluorescent T5 2X58 

W i balasts electrònics. 

Figura  5.135 Balast electrònic en lluminària amb làmpares fluorescents compactes. 

 

Taula  5.5 Característiques de làmpares fluorescents T8 i T5 
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 Substitució de  5  lluminàries amb fluorescent T8 1x18 W, per noves lluminàries amb tub fluorescent T5 1X18 W 

i balasts electrònics. 

 Substitució de 40  lluminàries amb fluorescent T8 2x18 W, per noves lluminàries amb tub fluorescent T5 2X18 

W i balasts electrònics. 

 Comprovació de que els valors de luminància mitja i uniformitat mitja es mantenen dintre els requisits. 

 

La nova situació en els sistemes modificats seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUM-03.  SUBSTITUCIÓ DE LÀMPARES FLUORESCENTS TUBULARS T8 AMB BALAST ELECTROMAGNÈTIC PER LÀMPARES T5 

AMB BALAST ELECTRÒNIC. 

Descripció de la mesura 

En aquest punt proposem la substitució de làmpades tubulars fluorescents T8 per làmpades fluorescents T5, amb un 

adaptador que porta un balast electrònic integrat. Normalment no és necessari desmuntar la reactància 

electromagnètica existent; només bastaria la desconnexió del cebador. 

 

 

 

 

Igual que en la millora ILUM-02 estem parlant de dues actuacions combinades: 

 Substitució dels llums T8 per tubs fluorescents T5, que milloren l'eficiència de la il·luminació. 

 Substitució de balasts electromagnètics, amb consums que poden suposar fins el 25/30 % de la potència 

nominal del llum, per equips electrònics, que tenen un consum pràcticament nul. 

En aquest cas, la instal·lació es molt senzilla. No seria necessari la substitució de la lluminària, ni tampoc desmuntar-

la per canviar el balast.  El balast està integrat en el adaptador, i per tant, tindrem un balast per làmpada. Això 

presenta una certa desavantatge davant altres balasts electrònics no integrats, i que són capaços de donar servei 

a tres ó quatre làmpades. 

D'altra banda, encara que es manté la lluminària, al fer la substitució de làmpada T8 a T5 amb adaptador, la 

distribució lluminosa quedarà modificada. Habitualment, els adaptadors estan dissenyats d'acord amb les següents 

longituds: 

 

 

 

 

 
Els valors de flux lumínic resultants, són inferiors en els llums T5 equivalents, i la diferència es 

fa més gran conforme augmenta la potència del llum. A més, en ocasions els 

propis adaptadors porten sistemes reflectors que modifiquen totalment el comportament 

de la lluminària en la qual van instal·lats. Per aquesta raó, abans d'implantar aquesta millora, és 

necessari fer una anàlisi de la distribució lluminosa per comprovar que es compleixen els 

requisits establerts d'uniformitat i luminància. Aquest anàlisi ja s'ha efectuat a travès de la simulació en DIALUX; 

tanmateix, s'han dut a terme proves de lluminositat amb luxòmetre per comprovar la iluminància real en els locals 

d'estudi. 

Referent a l'estalvi energètic, aquest és del 20-45% del consum les lluminàries rehabilitades, en funció de la potència 

de les làmpades. Les zones que es beneficiaran d'aquesta proposta son les aules, despatxos, zones comuns 

(biblioteca, sala d'actes,etc.), o passadissos. L'estalvi serà directament proporcional a les hores d'il·luminació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula  5.6 Disseny adaptadors 

 

Figura  5.136 Tipus d'adaptadors de tubulars T5 per a lluminàries tubulars T8 
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Aplicació al centre docent IES Mediterrània 

Es proposa el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUM-05.  SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES OBSOLETES. 

Descripció de la mesura 

Amb aquesta nova mesura, es proposa la substitució de les lluminàries obsoletes i poc eficients, per equips i 

làmpades amb major eficiència. L'aplicació d'aquesta proposta afectaria a les lluminàries simples sense reflector, 

amb làmpades fluorescents tubulars (regletes, per exemple), i que conformen la major part del sistema lumínic del 

centre IES Mediterrània. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofundint més en la intervenció de que es parla, les característiques serien les següents: 

 La distribució de llum  es modificarà sensiblement, per la qual cosa s'ha de realitzar un càlcul lumínic abans 

de la substitució. En la majoria dels locals, serà necessari modificar els circuits elèctrics i el cablejat. 

 En substituir la lluminària, l'opció més eficient és canviar també el tipus de llum, i passar de T8 a T5 amb 

balast electrònic. 

 L'estalvi es produirà per un millor aprofitament de la llum (efecte de la lluminària) i un sistema més eficient 

(efecte del llum i l'equip). 

Quant a l'estalvi energètic, depenent sempre de l'espai que es vulgui rehabilitar i de les lluminàries substituïdes, 

l'estalvi pot ser del 30% del consum en il·luminació. Com  ja s'ha comentat prèviament, la mesura proposa el canvi 

o substitució total de lluminàries; inclús la modificació de cablejat i circuits elèctrics. La major rendibilitat vindrà 

donada en aquells espais amb un major número d'hores  d'il·luminació, com aules o passadissos. 

Aplicació al centre docent IES Mediterrània 

Tenint en compte la superfície d'un aula del centre de (10x5)m2, es contempla la substitució de regletes dobles 

sense difusor per lluminàries en superfície amb xassís d'acer i difusor de lames metàl·liques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.137 Il·luminació amb lluminàries tipus regleta 

 

Figura 5.138 ISituació inicial i final segons tipus lluminària 
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ILUM-07.  DETECCIÓ DE PRESENCIA I MOVIMENT. 

Un dels problemes que hi ha a l'edifici, és la manca de gestió quant a la il·luminació, fora d'horari pròpiament 

escolar. Aquesta és una de les dades que s'ha registrat, les vegades que ha calgut anar per fer la corresponent 

presa de dades. En definitiva, l'objectiu d'aquesta proposta, tractaria d'encendre i tancar llums dels diferents locals, 

només quant estiguin ocupades.  

A partir d'aquí, considerem que els equips de detecció de presència i moviment que necessita el centre, han de 

tenir les següents característiques: 

 Possibilitat d'establir un llindar d'il·luminació per sobre del qual no s'encenguin les llums, per evitar consums 

quan la llum natural ja és eficient (un cas molt clar, és al vestíbul de l'entrada al centre). 

 Possibilitat de ser anul·lats i actuar sobre els encesos i apagats de forma manual (dependrà de les 

necessitats de cada moment).....                             ......................................................................................... 

 Els sistemes de detecció de presència o moviment han de poder actuar sobre tot tipus de llums, sempre 

que la regulació sigui on/off...                                  .................................................................................... 

En principi, no és el nostre cas; no es recomana la utilització d'aquests sistemes amb llums de descàrrega si els 

encesos i apagats són molt freqüents.. Entenem que en zones no diàfanes (per exemple proximitats a les dues 

escales de que disposa l'edifici, serveis, etc.) s'han de prioritzar els sensors d'alta freqüència enfront dels de 

tecnologies d'infrarojos, ja que el camp de detecció d'aquests últims queda limitat si hi ha obstacles entremig. 

Com acabem de comentar, les aplicacions dels detectors de presència i moviment no són les mateixes.  

La següent taula mostra una comparació entre tots dos sistemes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula  5.7 Comparació entre detectors de presencia i de moviment. 
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Aquest centre docent té un gran potencial per a l'aplicació de sistemes de detecció de moviment o presència. 

Passadissos, vestíbuls, serveis, etc... es fan servir de forma intermitent i és difícil establir les responsabilitats per a un 

encès i apagat manual. A les aules, oficines, biblioteca, etc. és més senzill establir responsabilitats d'apagar les llums 

quan no estiguin ocupades. No obstant això, com ja hem comentat prèviament, no són infreqüents els oblits, i un 

sistema de detecció de presència evita que la il·luminació romangui encesa quan el local no està ocupat. 

A l'hora de referir-se a un estalvi energètic, es difícil avaluar aquest referent als sistemes de detecció de presència o 

moviment, ja que depenen directament de la millor o pitjor gestió de la il·luminació en aquest centre. En general, 

s'estima que els estalvis poden suposar des d'un 10-20 % en aules / despatxos, a un 60 % en serveis WC. 

Cal afegir, que aquesta proposta es pot veure afavorida amb totes aquelles que milloren l'eficiència dels llums i 

lluminària (veure propostes anteriors). És també interessant la seva combinació amb sistemes de regulació de 

lluminositat, que comentarem a continuació. Finalment, ja s'ha comentat que els detectors de presència es poden 

utilitzar per apagar altres equips a més dels sistemes d'il·luminació, també d'aplicació al nostre edifici. 

ILUM-08.  REGULACIÓ DE LLUMINOSITAT. 

Descripció de la mesura 

Es pretén dur a terme un sistema de regulació progressiva del nivell d'il·luminació de les làmpades, en funció de la 

il·luminació existent, i també de les necessitats específiques de cada local. La necessitat d'aquesta proposta, és 

una de les conclusions a que hem arribat, un cop s'ha realitzat l'estudi de tots els espais d'aquest centre docent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Per tant, el cost d’aquesta actuació estarà associat amb una inspecció prèvia i amb altres intervencions.  

Els resultats, de manera gràfica, es mostren a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.139 Resultats proposta regulació llum 

 

Figura 5.140 Resultats proposta regulació llum 
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Bàsicament, els sistemes  que es proposen, tracten de controlar la llum natural que penetra en un local, per mitjà 

de sensors, col·locats habitualment en el sostre. Els sensors mesuren la il·luminació de taules o pupitres situats a sota, 

i envia la informació al mòdul de control, que ajusta l'aportació de llum artificial necessària per a la correcta 

realització de la tasca que es desenvolupa en el espai corresponent.  

La regulació progressiva només es pot realitzar amb llums que dispossin d'equips electrònics 

regulables. Les lluminàries susceptibles de ser regulades són les de la primera o fins i tot la segona filera més propera 

a les finestres... 

El sensor i mòdul de control poden estar separats, o integrats en un mateix equip. Els equips habituals consten de 

diversos sensors, que a través d'un mòdul de control es connecten als balasts electrònics regulables. Això evita el re-

cablejat de les lluminàries: es poden mantenir els circuits d'alimentació, i connectar la unitat de control 

d'il·luminació directament amb els balasts.  La regulació de les lluminàries es pot fer tant de forma automàtica com 

a manual.  

Referent a l'estalvi energètic, amb aquesta mesura es poden aconseguir resultats molt variables. Dependran, entre 

altres factors, de la qualitat de la il·luminació natural i del horari de funcionament del centre. 

En qualsevol cas, la regulació del nivell d'il·luminació no només estalvia energia, sinó que millora la qualitat de la 

il·luminació en els diferents espais. Posem com a exemple un aula a primera hora del matí a l'hivern. La il·luminació 

natural per si sola és insuficient: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luminància mitjana està per sota de 200 lx, i en les taules més allunyades de la finestra és clarament insuficient. 

L'opció és per tant encendre les nou lluminàries amb 2 fluorescents tubulars T5 de 35 W cadascuna: 

 

 

 

 

 

Ara la il·luminació és excessiva, amb les taules de la zona de les finestres amb valors de luminància per sobre dels 

750lx. Tot i això, amb un sistema de regulació es redueix el flux lluminós fins a un 40% en les lluminàries properes a la 

finestra i un 60% en les de la filera central:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribució és molt més uniforme a la zona de treball, amb una luminància mitjana de 507lx. La reducció en flux 

lluminós s'aconsegueix amb una reducció total de potència (incloent les 9 lluminàries) de 693 a 501 W. 

Aquesta mesura és complementària a totes aquelles que millorin l'eficiència energètica dels llums; d'altra banda, és 

habitual combinar els sensors d'il·luminació exterior amb detectors de presència o moviment. 

Finalment, i com s'observa en la millora ILUM-09, la regulació de les lluminàries és una part important de 

l'optimització de la il·luminació natural. 

ILUM-09.  IL·LUMINACIO NATURAL. 

En aquest punt, una vegada demostrat en l’apartat anterior que l’aprofitament de la llum natural és vital per 

aconseguir un estalvi energètic, també voldríem fer esment de la importància de la fase del disseny. Es aquí on es 

poden optimitzar orientacions, grandària i posició dels vidres,  situació de lluminàries, etc. El nostre cas presenta un 

complicació, ja que es tracta d’un edifici ja construït; això vol dir que la capacitat d'actuació sobre la envolupant 

o els vidres és més limitada. En tot cas, proposaríem el següent: 

 Aprofitament de il·luminació natural, tot evitant la radiació solar directa. Caldria introduir elements que 

eliminin enlluernaments i reflecteixin la llum.........                                ................................................. 

 S'han d'eliminar els contrastos en la il·luminació. La uniformitat màxima a la zona il·luminada ha de ser 

superior a 0,1. 

 Tot i que en la major part dels locals del centre ja es dona bona reflexió de la llum natural, caldria verificar-

ho o controlar.ho. La reflexió de parets i sostres són molt importants per aprofitar la llum difuminada. Els 

sostres i parets per sobre de 2 metres han de tenir un índex de reflexió per sobre del 70%. Les parets per sota 

dels 2 metres han de tenir un índex entorn del 50%. 
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Per tant, per poder aprofitar la llum natural en el nostre edifici, sense dur a terme una remodelació completa 

d'envolupant i buits de finestres, hi caben dos tipus d'actuacions: 

1. Instal·lació d'elements que eliminin la radiació solar directa. Aquests poden ser elements exteriors (volades, 

persianes) o fins i tot interiors..Per exemple, la instal·lació de persianes venecianes, que reflecteixin la llum 

incident cap al sostre, pot millorar de forma significativa la qualitat de la il·luminació natural.......      

......................................... 

2. La llum natural es modifica amb el pas del dia: no és igual a les nou del matí que a les dues de la tarda. Per 

tant, és necessari combinar la il·luminació natural amb l'artificial, perquè en tot moment el nivell 

d'il·luminació sigui òptim. La millor manera de realitzar-ho és amb la regulació de la il·luminació artificial 

(veure ILUM-08): 

 

a) Instal·lant sensors que mesurin en tot moment el nivell d'il·luminació de cada local.  

b) Utilitzant la informació dels sensors per controlar el nivell d'il·luminació de les 

lluminàries per mitjà de balasts electrònics regulables...Perquè aquesta mesura sigui efectiva, 

cal ser acurat en la instal·lació dels detectors d'il·luminació. D'acord amb la “Guia tècnica per 

a l'aprofitament de la llum natural en la il·luminació d'edificis” (CEI-IDAE, 2005) s'han de seguir 

els següents passos:  

- El detector ha de veure una part de la sala que sigui representativa, perquè l'enllumenat asseguri que la 

il·luminació és controlada en el lloc correcte. 

- El detector ha de tenir una superfície del camp de visió amb un àrea relativament gran. 

- El detector ha de limitar-se a mesurar la sala afectada, evitant interferències d'altres sales o de l'exterior. 

- El detector no ha de rebre llum directa dels llums 

 

Aplicació de la mesura 

El IES Mediterrània té molta superfície de vidre. No obstant això, en moltes ocasions la llum natural és molesta, a 

causa de radiació solar directa, i se soluciona tancant persianes i encenent la llum artificial. Això suposa un doble 

cost: 

 Consum elèctric a causa de la il·luminació.........                    ........................................................................... 

 Consum de calefacció, a causa d'una envolupant amb una superfície de vidre bastant gran gran, que té 

majors pèrdues energètiques, però, que no s'utilitza com a font de llum. 

La instal·lació de sistemes de regulació d'il·luminació s'explica en ILUM-08. La instal·lació de sistemes que eliminin la 

radiació solar directa és senzilla en despatxos. Probablement l'opció més econòmica sigui la retirada de les actuals 

persianes, que són obsoletes i es troben en mal estat, i la instal·lació de persianes venecianes interiors.  

Cal considerar que la reducció de la radiació solar amb elements exteriors també reduirà l'escalfament per 

radiació, la qual cosa es traduirà en un major confort en els mesos d'estiu, però en un major consum de calefacció 

en els mesos freds. 

En aules, la situació és més complicada. Qualsevol sistema de control solar que s'instal·li ha de ser robust, ja que la 

manipulació serà contínua, i autònom, perquè ha d'interferir el menys possible en l'activitat docent. Probablement 

les millors opcions siguin elements externs controlats des de l'interior (persianes venecianes o gelosies externes, per 

exemple). Existeix també la possibilitat d'incorporar motors programats d'acord amb els moviments del sol, encara 

que són opcions molt costoses, i de posada en servei complexa. 

Referent a l’estalvi energètic que es pot obtenir utilitzant estratègies d'il·luminació natural en 

edificis nous, ronda el 25% dels consums en il·luminació. Ara bé, la nostre intervenció seria actuació de rehabilitació, 

a on no es poden aconseguir aquests valors, però sí es pot arribar fins a un 10 – 15% d'estalvi en il·luminació. 

ILUM-09.  IL·LUMINACIO LED. 

 

Descripció de la mesura 

Darrerament, en els últims anys, te especial rellevància aquest tipus de sistema d’il·luminació.  En aquest punt, el 

que proposem es substituir els fluorescents convencionals amb reactància electromagnètica directament  per 

fluorescents LED, els quals ofereixen un estalvi energètic significatiu. El procediment per a la substitució només 

requereix extreure l’encebador de la lluminària.  

La comparativa entre ambdós sistemes és la següent: 
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La vida útil de les làmpades es veu augmentada unes 10 vegades. S’aconsella que abans de realitzar un canvi 

de tecnologia massiu, es duguin a terme una o vàries proves, per tal de comprovar in situ la distribució de la 

llum i els nivells d’il·luminació obtinguts. 

 

Taula  5.8 Comparativa tipus il·luminació 
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Aplicació al centre docent 

L’IES Mediterrània té la major part de la seva il·luminació amb làmpades fluorescents., a continuació fem esment 

del cost aproximat del canvi de totes les uts instal·lades per tubs LED: 
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5.5 ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT 
 

 

Per tal de conèixer  quin  grau de responsabilitat  té la gestió i el manteniment de l’edifici a l’hora de condicionar el 

consum final, cal caracteritzar els següents aspectes del seu funcionament:  

 Condicions d’utilització  

 Possibilitats  de regulació i modulació dels aparells i sistemes  

 Zonificació climàtica  

 Manteniment dels sistemes d’enllumenat i climatització  

 Criteri en la reposició dels elements, reforma i ampliació de les instal·lacions  

 Optimització dels sistemes per extreure’n el màxim rendiment i reduir els consums innecessaris. 

5.5.1 Ocupació 

 
L’Institut Mediterrània com a centre d’ensenyament, manté una  ocupació  regular al llarg del  any, marcada  pel 

calendari escolar amb inici al setembre, desenvolupant-se en tres períodes trimestrals amb els corresponents  espais  

per  vacances  fins  al juny.  Els horaris d’ocupació habituals comencen a  les  8:00h  i finalitzen a les 14:40 h per a 

tots els cursos; secundària i Batxillerat. D’altra banda cal afegir les activitats  extraescolars que es desenvolupen de 

17h  fins a les 19h;  a més de les tasques de neteja del centre que es realitzen de 16h a 18h.  

A partir de les dades extretes a l’aixecament de dades (horari lectiu curs 2013-2014) podem dir respecte l’ocupació 

dels diferents espais el següent: 

 Les aules dels grups estan ben aprofitades amb un ús i ocupació continuada, destaquen les aules 2.2 i 2.4, 

amb una ocupació de 1008 hores anuals. 
 

 Les aules d’informàtica i audiovisuals (d’anglès i francès) també s’usen de manera continuada.  
 

 Caldria fer un millor aprofitament dels laboratoris donat que son espais dotats amb instal·lacions, mobiliari i 

equips específics, pel quals ha calgut destinar-hi una forta inversió i que avui dia no estan tenint un ús 

continuat, propiciant el deteriorament i la infrautilització d’aquests.  
 

 Els despatxos, seminaris i sala de professors tenen una ocupació acord a la seva funció d’organització i 

preparació de les classes, moltes vegades fora d’horari lectiu. 
 

 Amb la sala d’actes succeeix el mateix que amb els laboratoris, degut a la seva amplia superfície i els 

equipaments destinats, el seu ús i ocupació son puntuals per a realitzar representacions escolars, reunions 

amb necessitat de gran aforament o algunes classes extraescolars, com teatre.  
 

 A la biblioteca ens hem trobat que encara que és un espai que normalment la seva ocupació es limita al 

personal de sala, el seu aprofitament es veu incrementat mitjançant activitats en grup com son lectures 

dels primers cursos d’ESO, classes de reforç a certs alumnes durant la jornada lectiva, i fora d’horaris amb 

reunions del claustre de professors i la comissió del patronat fundacional.  
 

 En quan el menjador i la cafeteria, té un ús molt puntual; només durant les hores d’esbarjo de l’alumnat.  
 

 La zona de la pista esportiva del gimnàs tampoc s’aprofita al màxim ja que la majoria de cops que es fan 

classes d’educació física, aquestes es duen a terme a les pistes que hi ha fora. 

 

5.5.2 Gestió i manteniment 

 
En el cas d’aquest centre les condicions d’utilització són les de un centre escolar gestionat per professionals de 

l’educació que engloben administració, secretariat, professorat, serveis  i  manteniment. D’altra banda  trobem 

com a part administrada i  principals usuaris, els alumnes que van des de primer de la ESO a segon de Batxillerat. 

Possibilitat de regulació  

Les possibilitats de regulació - modulació dels aparells i sistemes de climatització  podem dir en general que és 

limitada. Aquesta depenen del conserge en quant el sistema centralitzat de calefacció, el qual s’encarrega de la 

seva posta a punt, controlant les enceses i aturades de les calderes (programació o manual, segons la necessitat). 

Aquestes es composen de tres equips autònoms instal·lats en línia per abastir els col·lectors centrals, durant l’època 

d’hivern funcionen totes tres a ple rendiment, en canvi, en moments oportuns, tan sols resta una per tal  de realitzar 

l’acondicionament de l’aigua calent sanitària per les dutxes.  

Referent als equips emissors dels espais, els usuaris (normalment el professorat) és qui s’encarrega de la regulació, 

encara que a moltes estances els radiadors estan defectuosos, les claus estan deteriorades o inclús extraviades per 

comportaments incívics.  

Pel que fa als sistemes d’enllumenat l’edifici disposa d’un sistema general  que  cobreix  els espais comuns com són 

passadissos i escales regulat pel conserge, en canvi  interruptors específics a la resta d’estades manipulats pels 

usuaris. Cal dir, que s’ha detectat la necessitat per part dels usuaris, de disposar de major maniobrabilitat a  l’hora 

de poder sectoritzar la il·luminació de les aules a les franges més pròximes a les finestres 

Zonificació  

La  instal·lació  de  calefacció  està  zonificada  mitjançant  dos col·lectors principals que subministren el sistema de 

calefacció per el gimnàs i per les aules i la cafeteria.  

Manteniment  

En quant al manteniment, cal dir que no hi ha cap sistema de gestió ni planificació específica per a realitzar les 

tasques referents a manteniment preventiu, tan sols hi ha una persona encarregada, el cap de manteniment, el 

qual ha d’encarregar-se dels  sistemes en general, solucionant com a tònica general durant gran part de la  

jornada  laboral  els  imprevistos  d’última  hora,  que dificulten  i encareixen moltes vegades per la urgència les 

tasques a realitzar.  

Per tant caldria fer servir una guia amb la periodicitat expressa per a  cada  tasca  a  realitzar, adaptant-se a les 

característiques dels sistemes constructius, d’instal·lacions,  etc.  Per tal d’anticipar-se als inconvenients reduint les 

urgències i garantint amb  major fiabilitat la continuïtat i qualitat de l’activitat a  les instal·lacions de l’edifici. 
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5.5.3 Paràmetres de confort 
 

Els paràmetres de confort són les condicions de tipus ambiental, arquitectònic,  personal i sociocultural, que poden  

afectar la sensació de confort d’un individu. En  aquest cas tractarem les ambientals, les quals engloben 

temperatura de l’aire, humitat relativa, radiació solar i nivells de soroll. 

En el cas de l’IES Mediterrània la temperatura de l’aire ha sigut  mesurada  mitjançant  termohigròmetres instal·lats 

a dues aules diferents de les quals una està ubicada  a  la Ala Nord (façana nord) i l’altre a la Ala Sud (façana sud) 

obtenint valors mitjans de 24,21ºC i 25, 81ºC al interior de les aules respectivament pel mes de juny. 

Si ho comparem amb la temperatura mitjana exterior en quest mateix mes, segons  l’Anuari dades 

meteorològiques 2013 de l’estació meteorològica Vilassar de Mar, és 22,2ºC, evidenciant que en l’interior de les 

aules (vers l’ambient exterior) hi ha un increment de temperatura del ordre de 2,1 i 3,6ºC. Com veiemla sensació de 

temperatura és diferent en funció de la ubicació, el qual ens indica l’augment del desconfort trobat entre els 

usuaris. 

Comparant aquests valors obtinguts del seguiment intern amb la percepció dels usuaris, veiem que aquests com a 

norma, tenen la sensació de que la temperatura al estiu es superior als 25ºC i que al hivern aquesta es situa per sota 

dels 20 ºC.  

Tal i com mostren la simulació amb els programes LIDER i CALENER, aquest edifici el qual no compta amb cap 

tipologia d’aïllament, respon amb una demanda de calefacció superior a l’exigida per un edifici de referència que 

compleix les disposicions del CTE, cosa que en el nostre cas vam comprovar a l’apartat de Demanda Tèrmica, on 

cap dels components exteriors assolien les exigències.  

En quan a la radiació solar, que es un altre factor que influeix de forma important al confort dels usuaris, que arriba 

a l’interior de l’edifici com a llum natural mitjançant grans superfícies de finestres que disposa a les façanes, podem 

dir que els efectes son positius depenent en quines zones i evidentment, en quines franges horàries. Cal destacar, 

que els arbres que rodegen l’institut provoquen ombres a les aules i que les finestres disposen de persianes. No 

obstant, en algunes zones de l’edifici no hi arriba gaire llum natural, aquestes son sobretot les que s’ubiquen a 

planta baixa, ja que els porxos que rodegen les Ales redueixen la incidència solar. De totes maneres, seria 

interessant afegir sistemes de protecció solar adequats, per tal de regular l’entrada de llum als punts on hi ha una 

forta radiació.  

Finalment en quant als nivells de soroll que s’assoleix al institut, ocasionen un important desconfort acústic davant 

els usuaris. En aquest cas el 100% dels usuaris preguntats, coincideixen responent a la qüestió  de  si  tenen 

problemes de soroll afirmativament, a més identifiquen com a origen de procedència del soroll l'interior els 

passadissos, classes contigües, etc.  

Per  avaluar  el  comportament  del  soroll  l’edifici  es  va realitzar mesuraments amb sonòmetre i a partir d’aquests 

es calcularen els paràmetres de temps  de  reverberació en aules, biblioteca,  sala d’actes, passadís i gimnàs, 

d’altra banda l’aïllament  de paraments i aules, considerant les escollides com les estances mes representatives de 

l’escola. Els resultats indiquen que a les aules existeixen uns temps de reverberació per sobre  del  que  estableix  la  

normativa  (CTE HR)  com  a  límit.   

A la resta d’estances hem comprovat que la normativa no estableix cap tipus de  limitació, però cal destacar que 

el valor obtingut al gimnàs està molt per sobre dels altres, al qual segueix per ordre de magnitud el valor del 

passadís. Oservant els resultats de la Biblioteca  s’ha  obtingut  un  valor  normal,  lo qual es lògic per la gran 

quantitat de material absorbent que hi trobem (llibres, mobiliari, etc).  

D’altra banda analitzant els resultats d’aïllament acústic tenim que els valors de la separació entre aules (envà 

7cm) es de 40 dB. El valor més negatiu el trobem en la separació entre passadís i aula, també amb la mateixa 

tipologia de  divisòria  (envà  7 cm), on el valor  de  l’aïllament  és  31  dB.   

5.6 ANÀLISI DELS CONSUMS 

 
En aquest apartat analitzarem el consum d’energia (electricitat i gas) i recursos (aigua) necessaris per abastir la 

demanda del centre IES Mediterrània. Per tal de poder valorar amb visió espaial l’evolucio del consum, hem fixat la 

franja d’estudi en 5 anys, des del 2009 fins a 2013 (Annex CONSUMS). L’accés a les dades dels registres històrics ens 

permet tenir un punt de referència del propi edifici mitjançant la tònica predominant dels últims temps, tot 

comparant amb el curs més recent i així poder veure el potencial de millora i estalvi energètic. Encara que per 

aquesta fita, entre d’altres aspectes, també cal fer-ne consciència entre el col·lectiu d’usuaris. Resumint, aquestes 

dades ens ajudaran a detectar els sistemes i comportaments responsables de la nostra petjada ecològica.  

5.6.1 Aigua 

 
L’aigua es un recurs molt important a analitzar, la seva variació al llarg del temps la podem observar al diagrama 

de consum d’aigua per cursos (Fig. 5.141) si parem atenció als consums, aquests es mantenen entorn a uns valors 

similars excepte els cursos 10-11 i 11-12 on es produeix un augment significatiu del 25% i 57% sobre la mitja, 

respectivament. Hem de parar atenció a aquest últim valor, ja que excedeix el doble de la mitja; això es degut a 

que a finals d’octubre de l’any 2011 va haver-hi una fuita d’aigua pel trencament d’un col·lector principal, que 

van tardar en reparar, i això va suposar la despesa de 422 m3 d’aigua, en que es va produir un cost de 1200 € 

addicionals a la factura.  
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Observant els antecedents del centre i l’evolució mensual per curs (Fig. 5,142) trobem que al febrer i març del curs 

10-11 hi ha un pic important de consum. Als mesos d’octubre, novembre i desembre del curs 11-12 també es 

produeix un augment significatiu de consum que es reflecteix en el següent gràfic lineal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació presentem els valors dels indicadors d’aigua per usuaris i superfície obtinguts mitjançat el consum per 

cursos: 

m3/nº usuaris 

Màxim =   1552 / 400  3,88 m3 

Mitjà =        983 / 400  2,45 m3 

Mínim =      664 / 400  1,66 m3 

 

m3/m2 superf. 

Màxim =   1552 / 3881  0,39 m3 

Mitjà =        983 / 3881 0,25 m3 

Mínim =      664 / 3881  0,17 m3 

 

5.6.2 Energia elèctrica 

 
Analitzant la figura del consum d’energia elèctrica per cursos (Fig 5.143) podem extreure de la mitjana en KWh/curs 

que dits valors en els anys amb una activitat normal, es troben estables al voltant de 69165,80 KWh/curs, encara 

que en els cursos 08-09 i 10-11 ja percebem l’augment d’un 2% i un 5%, augmentant 1367,20 KWh i 3235,20 KWh per 

sobre del consum mitjà per curs. Aquest augment del consum elèctric es atribuïble a les actuacions de reforma i 

manteniment que es van realitzar al centre durant aquest període.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tot continuant amb l’anàlisi, proposem la superposició dels consums d’energia elèctrica veien l’evolució mensual 

per curs (Fig. 5.144) i així poder detectar en quin període de l’any es van realitzar dites actuacions. Observem 

inicialment el patró general del consum, el qual augmenta durant el primer trimestre, fins arribar al desembre quan 

decreix coincidin t amb l’aturada de l’activitat per les vacances de Nadal; tornar a augmentar amb la represa de 

les classes on es manté fins a finals de Març, a les vacances de Pasqua i de nou un augment al reprendre el tercer 

trimestre. En el cas d’un curs amb aquesta evolució estàndard, trimestres – vacances, trobaríem una forta baixada 

en els mesos d’estiu, encara que com anteriorment exposàvem, es el període predilecte i més segur per realitzar les 

tasques de millora i manteniment sense influir en l’activitat docent.  
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Figura 5.142 Evolució mensual aigua, veure ANNEX 

 

Figura 5.143 Resultats consum electricitat , veure ANNEX 

 

Figura 5.144 Evolució mensual electricitat, veure ANNEX 

 

Taula 5.6 Indicadors consum aigua, veure ANNEX 
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A continuació i com a resum , facilitem els indicadors (Fig. 5.145) que ens permetran estimar la repercussió per 

usuari, superfície i també poder computar la petjada ecològica que té el consum d’electricitat front el medi 

ambient en quant a emissions e CO2. Cal dir que aquest factor de conversió varia segons l’origen d’obtenció de 

l’energia originant el mix elèctric de l’Estat Espanyol (producció en cicle combinat, termoelèctriques, etc.) degut a 

que aquest valor s’estima per l’exercici de cada any, en aquest cas hem emprat la mitjana històrica de 0,5 Kg 

CO2/ KWh, amb el qual la quantitat d’emissions ens surten 8,9 Kg CO2/m2 de superfície construïda, amb un total de 

mitjana anual de 34583 Kg CO2. Seguidament mostrem els indicadors de consum elèctric per nombre d’usuaris, 

superfície i ús, referents als valors màxims, mitjans i mínims del consum per cursos.   

KWh/nº usuaris  

Màxim =   72401 / 400  181,20 KWh 

Mitjà =      69165/  400  172,90 KWh 

Mínim =    66601 / 400  166,50 KWh 

 

KWh/m2  

Màxim =   72401 / 3881  18,65 KWh 

Mitjà =      69165/  3881 17,80 KWh 

Mínim =    66601 / 3881 17,16 KWh 

 

Kg CO2  

Màxim =   72401 * 0,50 36200,50 kg 

Mitjà =      69165 * 0,50 34582,50 kg 

Mínim =    66601 * 0,50 33300,50 kg 

 

5.6.3 Gas 

 
Si observem la figura del consum de gas natural per cursos (Fig. 5.145) podem extreure que a partir dels curos amb 

valors més estables, la mitjana del consum de gas en KWh/curs obtenint el perfil de consum descartant els anys 

amb situacions excepcionals.  Aquest període compren des del curs 08-09 fins el 10-11, en que trobem que hi ha un 

consum mitjà de 142642,33 kWh/curs, en que aquests tres cursos superen el consum de la mitjana total dels 5 

cursos, que es de 121389,80  KWh/curs. 

De manera contraria, trobem que en els dos últims cursos hi ha un estalvi global d’un 38% i un 15%, respectivament, 

respecte el consum mitjà dels cursos. La diferencia entre el curs que més consum té (curs 09-10) i el que menys 

consum té (curs 11-12) es molt important; aquest últim presenta una reducció del 50,6%  del consum respecte el 

curs 09-10. Com sabem, aquest “estalvi” es degut al canvi d’horaris que es va dur a terme a l’inici del curs 11-12 , 

però principalment, a la reducció de l’horari d’encesa de la calefacció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosseguint amb la lectura del consum, observem l’evolució mensual del consum de gas per cursos (Fig. 5.146) on 

podem apreciar que el consum com a norma sempre realitza una evolució adaptada en funció de la severitat del 

clima, tot i les seves oscil·lacions els valors segueixen la mateixa tònica augmentant en octubre, es mantenen 

inestables fins a març per minvar cada vegada al mes d’abril. Cal també tenir en compte el que hem explicat 

abans; els dos últims curos estudiats representen un menor consum, que també es veuen reflectits en el següent 

gràfic (color groc i blau fort):   
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Figura 5.145 Resultats consum gas, veure ANNEX 

 

Figura 5.146 Evolució mensual consum gas veure ANNEX 

 

Taula 5.7 Indicadors consum electricitat, veure ANNEX 
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RECURSOS ENERGÈTICS PER CURSOS 

Gas Electricitat

Tot seguit trobem els indicadors més destacables, els quals fan referència al consum per cursos en funció dels 

usuaris i/o els m2 de superfície de l’edifici. Tot plegat realitzant l’equivalència de 0,20 kg CO2/KWh de les emissions 

associades, el qual vol dir que es considera el gas natural com a font energètica menys contaminant a efectes 

d’escalfament global que l’electricitat, amb una quantitat de 6,05 CO2/m2 , i un total anual mitjà de 23513,30 kg 

CO2 . 

KWh/nº usuaris 

Màxim =   153019 / 400  382,50 KWh 

Mitjà =      121389/  400  303,40 KWh 

Mínim =      75541 / 400  188,80 KWh 

 

KWh/m2 

Màxim =  153019 / 3881   39,42  KWh 

Mitjà =      121389/ 3881  31,27  KWh 

Mínim =     75541 / 3881  36,62  KWh 

 

Kg CO2 

Màxim =  153019 * 0,50 30603,80 kg 

Mitjà =     121389 * 0,50 24277,80 kg 

Mínim =     75541 * 0,50 15108,20 kg 
 

5.6.4 Global de recursos energètics 

 
Fent la suma de tots els recursos energètics emprats a l’IES Mediterrània tenim els resultats totals del conjunt en 

forma d’indicadors per curs lectiu.  

Pel que fa al global de recursos energètics, podem apreciar al diagrama de barres on es comparen que el que 

més consumeix es el gas natural amb un ordre del doble aproximadament que l’electricitat en els tres primers 

cursos, en canvi, observem que en el curs 11-12 el consum d’ambdós recursos energètics es molt similar i en l’últim 

curs, el consum d’electricitat es superior a la meitat del consum de gas. No obstant, si analitzem les emissions de 

CO2 de cadascuna de les fonts energètiques (Fig. 147) veurem clarament que la repercussió mediambiental més 

destacada prové del consum d’electricitat, encara que en alguns casos el seu consum sigui 2,15 vegades inferior 

respecte el de gas natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KWh/nº usuaris 

Màxim 563,55 KWh 

Mitjà 476,38 KWh 

Mínim 255,35 KWh 

 

KWh/m2 

Màxim  58,08  KWh 

Mitjà  49,07  KWh 
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Kg CO2 

Màxim  66804,30  Kg 

Mitjà  58860,30  kg 

Mínim  48408,70  kg 
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Figura 5.147 Resultats consum recursos energètics, veure ANNEX 

 

Figura 5.148 Emisions CO2 Recursos energètics, Veure ANNEX 

 

Taula 5.8 Indicadors consum gas, veure ANNEX 

 

Taula 5.9 Indicadors consum recursos, veure ANNEX 
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6. FASE 3: DIAGNÒSTIC I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

En aquesta fase del treball ja es pot realitzar la diagnosi, a la qual s’arriba després d’avaluar-les dades i de 

comparar-les amb els valors de referència, per finalitzar amb  les línies d’actuació en que cal intervenir. 

El diagnòstic 

El reconeixement del comportament energètic de l’edifici i de les seves possibilitats de millora s’obté de la diagnosi 

parcial de cadascun dels àmbits analitzats: l’envoltant arquitectònica, els sistemes energètics, l’ús i la gestió. Aquest 

diagnòstic pot començar a definir les línies d’actuació amb què millorar l’eficiència energètica i el consum de 

recursos de l’edifici, sempre tenint en compte la seva viabilitat, tant tècnica, com econòmica i logística. 

Per tant, l’adequació i el grau de certesa de la diagnosi depenen directament de la qualitat de la informació 

recollida durant l’aixecament de dades i del rigor amb que s’ha fet l’avaluació dels resultats. Amb el diagnòstic  

hem de ser capaços de detectar les diferents possibilitats de millora de cadascun dels àmbits d’actuació 

esmentats. 

El quadre de prioritats 

Una vegada identificades les oportunitats de millora en cada àmbit i valorades les diferents viabilitats tècniques, 

econòmiques i logístiques, cal fer un quadre de prioritats per tal que els recursos disponibles s’esmercin de la 

manera més efectiva i eficient. 

Cal insistir que l’avaluació fa la “fotografia” de l’estat actual i real de l’edifici quant a consum de recursos i 

eficiència: avalua si aquests consums es desvien dels paràmetres de referència i, finalment, proposa unes línies 

d’actuació que han de donar resposta a les polítiques de gestió, confort o estalvi, alhora que garanteix que es 

compleixin els objectius finals. 

L’IES Mediterrània consumeix més gas i electricitat del que necessita per les seves característiques d'ús. Les raons 

són les següents: 

6.1 DIAGNÒSTIC DE DISCONFORMITATS 

 
El tancament exterior de façana 

Durant l’evolució d’aquest projecte s’han trobat deficiències referents amb la solució constructiva executada en el 

tancament de façana, el qual caldrà estudiar amb deteniment.  

Es defineix la seva composició a partir de doble full de fàbrica de maó amb cambra d’aire interior (no ventilada), 

amb una transmitància tèrmica de 1,35 W/m2K, superant la norma. A l’hora de comprovar el comportament real 

del conjunt, vista la impossibilitat de realitzar obertures físiques per tal de verificar per exemple, l’existència 

d’aïllament interior a la cambra d’aire, va caldre obtenir dita informació a partir de tècniques no invasives.  

Mitjançant termografies dels tancaments exteriors es van evidenciar amb gran definició la nostra sospita referent a 

la manca de resistència tèrmica del parament. A l’apartar 5.2.1 referent a dit estudi termogràfic, es mostra 

detalladament com el flux de fred i calor, segons el cas, travessa les juntes de ciment entre les peces de fàbrica o 

el conjunt de ponts tèrmics i punts crítics e façana, com son les trobades de forjat amb façana o el buit de caixes 

de persianes. D’altra banda s’observa en algunes de les zones mes baixes de la façana irregularitats en el 

revestiment originades per la humitat per capil·laritat, que conseqüentment també porten pèrdua de resistència 

tèrmica en les zones afectades (l’aigua té una conductivitat tèrmica més elevada λ=0,58 W/mK que l’aire λ=0.024 

W/mK). 

Si transposem aquests factors negatius a valors energètics, per exemple analitzant un aula tipus amb una superfície 

mitjana interior de 60 m2, i 24 m2 de tancament, dels quals 9 m2 son obertures de finestres, veiem que els 

tancaments exteriors tenen unes pèrdues d’energia de 1272, 45 kWh (mitjana anual). Observant aquestes dades a 

partir de l’aula tipus podem tenir el valor total aproximat de pèrdues en les aules, les quals son 11 aules per planta 

(planta 1 i planta 2) que originen unes pèrdues totals per la part opaca de façana de 27.994,5 kWh (mitjana anual). 

Un cop obtingudes les pèrdues de la part opaca ens cal comparar amb els guanys per les finestres, degut a que 

aquestes signifiquen el 35% del total de la majoria de façanes. El total de guanys és de 17.160 kWh per finestres 

(mitjana anual); en comparació son més de la meitat de les pèrdues que es produeixen a la part opaca, però 

insuficients per compensar-los.  

Com es pot veure, el balanç energètic ens està mostrant que l’edifici treballa malament front la demanda de 

calefacció, degut al seu disseny desencertat en definitiva, podem dir que resta més que justificada la ineficiència 

del tancament exterior de l’edifici.  

Deteriorament coberta plana no transitable, necessitat d’aïllament 

Recordem que un dels paraments més ineficients es la coberta, ja que si tractem aquest parament pels seus valors 

d’aïllament front la transmitància de la norma trobem que aquesta es situa en 1,84 W/m2K, més de 3 vegades per 

sobre de l’exigència. D’altra banda si la definim en quant les seves pèrdues d’energia, aquestes responen a 32,40 

KWh/m2 any, un dels valors negatius més alts, que transposant a la superfície total del mòdul 1(en coberta 1380m2) 

s’origina una pèrdua total mitjana anual aproximadament de 44.712 KWh.  

Es detecta també gran part del feltre geotèxtil trencat amb la problemàtica de deixar al descobert la 

impermeabilització, el qual originaria una seqüencia de lesions sempre i quan no s’actuï des de la prevenció, com 

s’observa en algunes zones on apareixen taques d’humitat provinents de les filtracions d’aigua de la pluja.  

Alta transmitància dels forjats en contacte amb l’exterior (sobresortints dels voladissos) 

A la primera planta sobresurten els forjats inferiors respecte la planta baixa, com hem comentat en el seu moment, 

aquests forjats que sobresurten son els voladissos que formen els diferents porxos, un total de 6 porxos, que sumen 

una superfície de 202 m2. Evidentment, aquest contacte amb l’exterior sense cap tipus d’aïllament (rajola ceràmica 

– forjat bidireccional – revocat de morter) es un punt fort de pèrdua d’energia. Aquest tipus de parament es el que 

més desfavorable de tots, amb una transmitància tèrmica de 2,43 W/m2K, superant en escreix el valor de 0,65 

W/m2K que indica la normativa (el supera quasi en 4 vegades).  

Traduint aquestes dades en pèrdues energètiques, tenim que hi ha unes pèrdues de l’ordre de 15,10 KWh/m2 any, 

que origina una pèrdua total aproximada de 3.050,20 KWh de mitjana anual. 
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Finestres metàl·liques amb excessives filtracions d’aire 

Com mostràvem a l’apartat de comprovació de l’envolupant, totes les finestres de les aules son de baixa qualitat, 

encara resten des de la construcció de l’edifici. Aquestes d’obertura lliscant i  es composen de fusteria metàl·lica 

sense trencament de pont tèrmic i vidre simple de 3 mm. Trobem que algunes d’aquestes no es tanquen 

correctament del tot, situació que afavoreix la manca estanqueïtat d’aquestes, i per tant, augmenta les 

infiltracions de l’exterior. La transmitància tèrmica d’aquestes es de 5,70 KWh/m2K, superant també l’exigència de 

4,40 KWh/m2K per la zona C2 amb unes pèrdues de 10 KWh/m2, suposant un total de 34.510 KWh aproximadament, 

de mitjana anual. Si a això li sumem les infiltracions d’aquestes, la pèrdua augmenta considerablement.  

Lluernaris vestíbul principal obsolets  

En aquest cas passa al mateix que l’anterior, la manca d’estanqueïtat de la 

fusteria, a la qual se li atribueixen unes pèrdues per infiltracions quantificades en 

39,8 KWh/m2 i si afegim les pèrdues per de transmissió per obertures (10,8 KWh/m2)  

sumem un total de 1.366,20 KWh de mitjana anual (vers el balanç en demanda 

de calefacció LIDER), representant un 30% de les pèrdues totals en aquest espai.  

Circuits de calefacció unificats 

Iniciant aquest punt per tal de donar constància volem fer referencia a l’apartat 4.2.3 Instal·lacions, en el que  

mostràvem els equips instal·lats de caldera, encarregats d’abastir el sistema mixt de calefacció i aigua calenta 

sanitària.  

L’acció de regular la temperatura de consigna del conjunt de calderes ens consta que es realitza manualment per 

part del conserge, ja que no hi ha termòstat al institut i la demanda va en funció de les necessitats dels usuaris. 

Definitivament, aquest criteri ens resulta una “tècnica” totalment ineficient a l’hora de voler controlar el consum 

realitzat, tot i que s’adapti a les disposicions dels usuaris; la qual no ens garanteix que dependre del criteri de 

l’usuari sigui el més correcte.  

D’altra banda parlant del sistema de calefacció des espais, trobem que aquests tenen dificultats per adaptar la 

demanda de calefacció en funció de l’ús, ocupació, radiació solar, etc. dits espais no compten amb vàlvules 

d’obertura o tancament als emissors, ni vàlvules termostàtiques (més sofisticades), en tot cas el que si es troba és 

que els emissors han sigut sabotejats amb la pèrdua de las vàlvules originals impedint la regulació.  

Tan sols existeix un circuit circuits de calefacció per a totes les ales de l’edifici i per la cafeteria. Aquesta manca de 

separació de circuits provoca la utilització de calefacció en zones on no és necessària. Per exemple, si es dona el 

cas que s’ha acabat la jornada escolar i es duen a terme reunions de professors o en èpoques d’avaluació, en que 

s’utilitza només la part administrativa de l’escola (Ala Oest). Durant les hores que es duen a terme aquestes reunions 

o treballs, la calefacció resta encesa per les demés ales i la cafeteria, tenint en compte que a dites zones no hi ha 

ningú, suposa una despesa energètica inútil.  

 

 

Conductes de calefacció sense aïllar 

La sala de calderes es troba al mòdul 3, i des d'aquí es distribueix l'aigua calenta 

per a la resta d'edificis que comparteixen caldera. Per fer arribar l’aigua calenta 

als radiadors de la cafeteria, els conductes de calefacció passen per la mateixa 

sala, fent un recorregut d’aproximadament 20 metres fins a arribar als radiadors, 

i en cap moment aquests estan aïllats, a pesar d’estar discorrent per una zona 

no climatitzada. Les pèrdues de calor d'aquests trams fan disminuir molt el rendiment final del circuit de calefacció. 

Cal dir que els demés conductes que transporten aigua al gimnàs i al mòdul 1 si que estan aïllats.  

Obsolete boilers 

The boilers are 20 years old and they are actually in a bad condition. Gas consumption in this facility has been 

reported to be disproportionate. For this reason, and given that no other cause was detected, this additional cost 

can be attributed to the low performance of this equipment, among other factors.     

Excés i falta d’il·luminació en alguns espais  

Pel que fa als sistemes d’il·luminació a la fase d’avaluació   hem detectat que de X espais analitzats, un total de 19 

pateixen un excés d’aportació de llum artificial mitjançant làmpades instal·lades. Aquest factor suposa que més 

del 50% dels locals malbaraten energia elèctrica cada dia del curs, d’altra banda tan sols 5% proporcionen les 

condicions de confort i els 45% restants estan deficientment il·luminades, per tant caldria replantejar aquesta 

instal·lació.  

Segons l’inventari d’aparells elèctrics d’il·luminació hi ha X kW instal·lats a l’escola, els quals tenen un consum 

d’energia final (avaluat segons capacitat d’ús i ocupació) de 34.817,5 KWh de mitjana anual. Si a això li sumem les 

despeses de la força (ordinadors i projectors) la xifra es superior.  

D’altra banda cal tenir present que l’energia consumida no és la mateixa que la primària, amb la qual és perd un 

54,35% en la conversió d’energia elèctrica en llum (a més de produir escalfor que allibera als espais). Després de 

tenir en compte aquest factor, tenim que el total d’energia primària consumida es de 69.165 KWh mitjana anual. 

Amb el conseqüent impacte ambiental, sent 194.678 TnCO2/any. 

A la imatge Fig. 5.150 , podem observar els dos casos més oposats que trobem amb l’avaluació de la demanda 

d’il·luminació de DIALUX. A l’esquerra tenim l’aula de dibuix, pertanyent a la segona planta, la qual no compte 

amb cap tipus d’instal·lació a part de la pròpia. La il·luminació d’aquesta no compleix el nivell recomanat de 750 

lux pel que fa a la categoria d’aules d’art o dibuix tècnic, ja que la mitjana d’aquest local es de 184 lux, amb un 

màxim i un mínim de 302 i 120 lux, respectivament.  

 

 

 

 

Taula 5.150 Aula de dibuix 

 

Taula 5.151 Sala de professors  
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D’altra banda, a la dreta tenim la sala de professors, la qual no resol correctament la quantitat, ja que de 

il·luminació mitjana mantinguda al local obté 689 lux, amb punts màxims on arriba fins a 1141 lux i un VEEI de 1.88 

W/m²/100 lx (límit en 3,5 W/m²/100 lx). Si tenim en compte que els valors recomanats tan sols ens demanen 300 lux 

per aquesta zona, veiem clarament la sobre il·luminació que es pateix. A tot això cal afegir, que els llums dels banys 

s’encenen des del subcuadre de planta baixa a l’inici de la jornada escolar i romanen encesos durant tota 

aquesta franja.  

El circuit d’il·luminació, a més, no està ben distribuït; s’haurien de poder encendre els llums de la part més fosca de 

la classe quan la llum exterior no es suficient en aquesta zona, però mantenir apagats els llums propers a les 

finestres, ja que aquests no son necessaris mentre hi ha llum diürna, per tant, s’hauria d’intentar minimitzar al màxim 

l’ús de la llum artificial de les aules que estan ben orientades, perquè els nivells d’il·luminació en un dia assolellat 

son superiors als necessaris per desenvolupar l’activitat escolar.  

Quan els fluorescents s'apaguen i es tornen a engegar passats menys de 15 minuts consumi més energia que si els 

deixem encesos, però en el nostre cas els descansos són de més de 15 minuts i es fan dos cops al dia, així que 

també hi ha un paper important a jugar amb la conscienciació dels alumnes, per tant, és recomanable procurar 

apagar els llums sempre que l'aula quedi buida sense qüestionar-se quan es tornarà a utilitzar. 

Encara que trobem excepcions, les làmpades del centre presenten una neteja periòdica adequada, tot i que 

caldria revisar amb més profunditat el procés que es realitza i establir un calendari recomanat, el qual manca.  

Finalment, referent a les condicions de l’actual instal·lació d’il·luminació, no hem detectat cap element de control 

automatitzat (sensor de presència o fotosensibles) que regulin l’encesa o apagada de les llums dels espais en 

funció de l’ocupació i de la quantitat de llum detectada.  

Infrautilització dels espais 

Analitzant la gestió del centre vers la utilització i ocupació que tenen els espais durant el curs, detectem casos 

d’espais amb gran superfície que resten en l’oblit, sent aquests utilitzats tan sols de manera esporàdica. A dits 

casos, veiem un desaprofitament dels recursos, ja que ha calgut disposar gran quantitat de medis en equipaments i 

material.  

Ja que la resta d’espais desenvolupen correctament les seves funcions amb una ocupació plena, els casos més 

destacables com a disconformitat són la sala d’actes, sala d’entrevistes, sala de reunions i els laboratoris de 

ciències, química i taller de tecnologia.  

Cal tenir present les possibilitats de millora en la utilització dels espais, com en el cas de la sala d’actes o la sala 

d’entrevistes, realitzant xerrades, conferencies, etc. 

Manca de planificació de la gestió del manteniment  

Referent a les tasques de manteniment del centre trobem que tot i que es realitzen d’una manera molt raonada 

(s’intenta no generar residu, es mira d’aprofitar els elements a reutilitzar, reparar, etc.) existeixen punts de millora. Els 

conceptes que integren la branca del manteniment preventiu es converteixen en casos puntuals (la inspecció 

periòdica dels sistemes, instal·lacions, equips, components, etc.) perdent el protagonisme degut a que les 

urgències que tenen caràcter impositiu, convertint-se el manteniment corrector en la norma general. I com és 

d’esperar es perd la possibilitat de gestionar i planificar amb previsió.  

Les tasques a realitzar durant el curs recauen totes sota control i/o execució de tan sols un tècnic, el Cap de 

manteniment, amb l’excepció dels casos de gran abast o especialització que cal subcontractar a tècnic o 

empreses externes.  

Vist que la principal finalitat d’aquestes actuacions recauen en poder allargar la vida útil de l’edifici per tal de 

garantir unes condiciones aptes per l’ús i òptimes pel desenvolupament de les activitats. A nostre parer, la situació 

de que una sola persona hagi de dur a terme la gestió, planificació i execució de totes les tasques a realitzar és 

insuficient per tenir al dia el centre, com veiem en aquest diagnòstic. Per aquesta raó volem proposar que es tingui 

present la necessitat d’incorporar un altre tècnic per a tasques de suport i complement de la gestió.  

Necessitat de realitzar la separació de residus 

Els serveis de la recollida de residus queda limitada en alguns punts estratègics, com es el cas d’un centre escolar, 

ja que prima la necessitat d’infondre en els alumnes la necessitat de separar els residus i e l centre que els educa 

cal que en doni exemple.  

6.2 LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 
Com ja hem dit, a partir del diagnòstic es poden identificar les mancances de l’edifici i, per tant, es poden 

començar a plantejar les accions específiques per tal de solucionar-les. Les diferents propostes cal agrupar-les en el 

que anomenem línies d’actuació, que vénen determinades per la metodologia emprada durant l’aixecament de 

dades i l’avaluació. Així definim: 

 LA1 Actuacions relacionades amb l’envoltant. Tenen a veure amb les característiques arquitectòniques i 

constructives de l’edifici i, específicament, amb la seva envoltant (tancaments exteriors verticals, cobertes, 

soleres, etc.). Aquestes actuacions incideixen en la demanda energètica amb l’objectiu de reduir-la i 

poden comportar des de la col·locació d’elements de protecció solar (ràfecs, lames, vegetació) a reforç 

de l’aïllament dels tancaments, correcció de ponts tèrmics, substitució de materials o afavoriment de la 

ventilació natural encreuada. 
 

 LA2 Actuacions relacionades amb els sistemes i les instal·lacions. Recullen totes aquelles intervencions que 

poden millorar el funcionament dels aparells i dels sistemes que atenen la demanda energètica de l’edifici 

(lluminàries, aparells de climatització, reguladors de fluxos, millora dels sistemes de distribució o de 

conductes, etc.). 
 

 LA3 Actuacions relacionades amb la gestió dels recursos energètics. Agrupen actuacions identificades 

amb les característiques d’ocupació de l’edifici i els seus usos i funcions (horaris, períodes, etc.) i poden 

referir-se a un millor ajust de la demanda identificada o a un control dels paràmetres de confort i les 

condicions de funcionament de l’edifici.  
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D’altra banda, complementant el procés de diagnòstic del projecte ha calgut incloure una nova línia d’actuació 

vist l’interès demostrat des del propi centre escolar: 

 LA4 Actuacions relacionades amb la gestió dels residus. Engloben les actuacions relacionades amb la 

conscienciació dels usuaris vers la voluntat de gestionar els residus d’una manera més sostenible.  

Cadascuna de les actuacions identificades s’ha de valorar en tres aspectes: la seva incidència sobre la demanda 

energètica de l’edifici, el consum global o percentatge d’estalvi que pot significar, i la seva viabilitat, tant tècnica 

com econòmica, com detallarem a continuació. 

Per últim, per tal de situar les línies d’actuació sorgides a partir de l’anterior diagnòstic, cal acotar inicialment 

l’escenari legislatiu que regirà els projectes en el sector de la construcció per a futures intervencions. 

Encara que a l’actualitat es troba en fase d’estudi, des del Ministeri de Foment, s’està treballant en l’actualització 

de DB-HE d’Estalvi Energètic, el qual derogarà l’actual R.D. 314/2006, de 17 de Març. 

A continuació exposem els punts extrets de l’esborrany (Propuesta de actualitzación Julio 2012) de la norma que 

cal destacar: 

“(Directiva 2010/31/UE)...la obligatoriedad de fijar unos requisitos mínimos de  eficiencia  energética  de  los 

edificios o partes de éste, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad...se establezca una definición de 

ámbito nacional del concepto ‘edificio de consumo casi nulo’ determinándose el correspondiente nivel 

deeficiencia energética así como el porcentaje de la energía requerida que deberá estar  cubierta  por  energía 

procedente de fuentes renovables”. 

... 

“Introducción  

... 

IV Criterios de aplicación en edificios existentes 

Criterio 1: no empeoramiento  

...  

Criterio 2: flexibilidad 

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel  de prestación establecido con carácter general en el DB 

podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible, determinándose el mismo, 

siempre que se dé alguno de los siguientes motivos: 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido,  cuando  pudiese alterar de manera 

inaceptable su carácter o aspecto, o;  

b) su aplicación no suponga una mejora efectiva en la demanda energética del edificio, o; 

c) no sea técnica o económicamente viable, o; 

d) implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los que no se fuera a 

intervenir  inicialmente…” 
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7. FASE 4: PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

Les propostes d’intervenció que s’ofereixen en aquest apartat són el resultat d’un llarg procés d’avaluació 

energètica. Com hem dit anteriorment, aquest fet obliga a contemplar els diferents potencials d’estalvi en termes 

energètics i del impacte ambiental associat però també avaluen la seva complexitat tècnica i logística, així com la 

viabilitat econòmica. Els temps d’amortització es calculen sumant any rere any els estalvis obtinguts i veient quan el 

total dels estalvis supera el preu d’inversió.  

Respecte al potencial d’estalvi en termes d’energia, les eines d’avaluació de la demanda energètica i del consum 

serviran per avaluar la bondat de la proposta en termes de kWh estalviats segons l’àmbit d’actuació a que es 

refereixin (calefacció i il·luminació). 

Quant al potencial d’estalvi en termes d’impacte ambiental, aquest concepte es sol expressar en termes 

d’emissions de CO2 a l’atmosfera, perquè es considera que, dels diferents gasos associats a l’efecte hivernacle, 

aquest és el que hi té més incidència (al voltant del 50%). La forma d’analitzar-lo és a partir de la font energètica 

que s’utilitzi. Per a cada font energètica, s’empren coeficients de conversió que determinen els kg de CO2 que 

suposa el consum d’un kWh d’energia, d’acord amb el mix de producció energètica del lloc que es consumeix. 

Aquestes dades són oficials i, en el cas de Catalunya, es defineixen anualment a través de l’IDAE o l’ICAEN, que 

mostrarem més a baix. 

Pel que fa a la complexitat tècnica i logística, cal considerar, d’acord amb l’estat actual de l’edifici i de les seves 

instal·lacions: les obres que s’han de realitzar, els sistemes o els aparells que s’han de substituir o reparar, com 

també les dificultats que aquestes intervencions puguin comportar per al bon funcionament de l’edifici. 

A partir d’aquesta anàlisi, és relativament senzill establir el cost econòmic de la intervenció i, segons l’energia que 

es pugui estalviar, la viabilitat econòmica o, el que és el mateix, el període de retorn de la inversió. Aquesta dada 

és de gran utilitat a l’hora de definir prioritats en les actuacions que s’han de realitzar. Abans d’iniciar les propostes 

d’intervenció, com hem dit, ens cal un punt clau per l’amortització d’aquestes, el preu del combustible (preus 

considerats de l’energia font: IDAE), el qual ens marcarà el temps en que es recuperaran les inversions a realitzar: 

 

 

 

 
I els factors de conversió mediambiental (CO2 estalviat) 

 

                                                 

 
Finalment volem assenyalar que les propostes d’intervenció que s’ofereixen a continuació s’han de considerar com 

a avantprojectes i/ recomanacions que es poden dur a terme si realment valen la pena, en cap cas, es poden 

considerar projectes específics d’intervenció. També dir, que per facilitar la tasca, ens centrarem a analitzar i 

aplicar les millores al Mòdul 1, que es l’edifici principal del centre, on s’imparteixen les classes, i on interessa millorar 

el confort, ja que allà  es du a terme quasi la totalitat del temps lectiu. 

 

LA1 ACTUACIONS RELACIONADES AMB L’ENVOLPUANT 

 

FITXA 1 INJECCIÓ DE POLIURETÀ EN CAMBRA D’AIRE FAÇANA 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa  

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret  21/2006  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris  de  sostenibilitat  i  

d’ecoeficiència  en  els edificis a Catalunya. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació  

 

 Irregularitats al revestiment exterior 

 Incorrecta execució dels ponts tèrmics 

 Excessiva transmitància del tancament (U = 1,38 W/m2K) 

 La demanda global de l’edifici es incorrecta segons l’exigència 

 

Descripció proposta 

 

Es proposa reduir les pèrdues tèrmiques a través de les façanes de l’edifici, incorporant al 

interior de la cambra d’aire l’aïllant tèrmic PUR (Poliuretà). L’aïllament tèrmic disminuirà les 

pèrdues de càrrega tèrmica per transmissió, gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica. 

 

Característiques del material 

 

 Conductivitat: 0,036 W/m K 

 Resistència tèrmica: 1,79 K/W m2  

 Densitat: 12 kg/m3.  

 Espessor: 5 cm. 

 

Execució 

 

 Preparació de la façana: Revisió de mecanismes, caixes de persiana, connexions buits. 

 Execució d’orificis d'accés a la cambra 

 Injecció de PUR, temps d’escumació lent. 

 Segellat dels orificis.  

 Pintura si fora necessari. 

 

 

 

Electricitat 0,1511 €/kWh 

Gas 0,0479 €/kWh 

Electricitat 500 gr CO2 / kWh 

Gas 210 gr CO2 / kWh 

NOTA: Hem de recordar que les propostes d’intervenció en il·luminació estan en el seu corresponent apartat, 

5.4.2 Demada lumínica, ja que al ser més extenses i amb més imatges s’han hagut de  incloure allà. 
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Plec de condicions 

 

 Les injeccions es realitzaran a través d’orificis espaiats, com a màxim, 1 m entre sí, sense 

que se situïn sobre la mateixa línia. 

 La injecció ha de començar pels orificis situats a la part inferior, omplint la cambra de 

baix a dalt lentament ja que el material ha saturar el volum de la cambra sense crear 

tensions excessives a les fàbriques col·laterals ja que aquestes es poden arribar a 

esquerdar. Segons sigui més estreta la cambra, caldrà extremar la precaució. 

 S'ha d’ inspeccionar la cambra per detectar possibles elements que la obstrueixin i que 

evitessin un farciment complet de la cambra.  

 Tenir en compte els ponts tèrmics de la façana, tant els que es produeixen en el 

contorn dels buits, com els que es produeixen en les trobades entre façana i coberta. 

 

Avantatges 

 

 Bona solució quan no és possible actuar per l'exterior 

 Actuació de baix impacte per l’usuari 

 Aporta rigidesa a la façana 

 En expandir-se omple tots els buits i fissures, eliminant les infiltracions d'aire. 

 Millora de l’aïllament acústic  

 Innocu per a les persones i beneficiós per al medi ambient al llarg de la seva vida. 

 Manteniment nul 

 No es perd superfície útil 

 Manté la inèrcia tèrmica de la façana 

 No es modifica l'aspecte exterior de l'edifici 

 No afecta a la protecció contra incendi 

 Ràpida execució per personal especialitzat en aïllament 

 Obra econòmica 

 

Anàlisi proposta i resultats 

 

                                                  

                                 

     U inicial: 1,38 W/m2K                  U final: 0,95 W/m2K 

 

En el cas del nostre centre, la superfície a aïllar serà la següent:  

Superfície façanes (alçada lliure * amplada) – superfície buits, caixes persianes i pilars = 2600 m2 

 

Cost intervenció: 7 €/m2 (Font: IDAE) 

 

 

CÀLCUL SIMULACIÓ7 

Demanda CAL situació inicial Demanda CAL situació proposada  

kWh/m2 kWh anual kWh/m2 kWh anual 

26,12 87.528,12 22.10 74.057,10 

Estalvi energètic mitjana anual 15% 4,02 13.471,02 

Reducció mitjana anual kg CO2  2.828,90 

Cost proposta  18200 € - Termini d’amortització: 20,2 anys 

 

Comentari 

 

Tenint en compte que les propietats tèrmiques del PUR es conserven durant la vida util de 

l’edifici, aquesta proposta pot ser viable economicament, ja que els estalvis els obtindríem 

després de 20 anys.  Encara que també es podria avaluar aquesta mesura només en les 

façanes de les aules de tutoria, ja que es el lloc on s’imparteixen quasi totes les assignatures i on 

els alumnes passen la major part del dia, però entenem que l’edifici s’ha d’avaluar en tot el seu 

conjunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Resultats Simulació LIDER Injecció PUR cambra d’aire 
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FITXA 2 PROJECCIÓ DE POLIURETÀ SOBRE COBERTA 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa  

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret  21/2006  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris  de  sostenibilitat  i  

d’ecoeficiència  en  els edificis a Catalunya. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació  

 

 Estat en conservació actual deteriorat. La lamina impermeabilitzant esta desgastada.  

 Excessiva transmitància del tancament (U = 1,84 W/m2K) 

 No es disposa de cap tipus de capa superior al feltre que el protegeixi 

 La demanda global de l’edifici es incorrecta segons l’exigència 

 

Descripció proposta 

 

Es proposa reduir les pèrdues tèrmiques a través de la coberta de l’edifici, projectant pe sobre 

de la làmina impermeabilitzant l’aïllant tèrmic PUR (Poliuretà), i posterior protecció de l’escuma 

per grava. L’aïllament tèrmic disminuirà les pèrdues de càrrega tèrmica per transmissió i 

infiltracions, gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica. 

 

Característiques del material 

 

 Conductivitat: 0,028 W/m K 

 Resistència tèrmica: 1,79 K/W m2  

 Densitat: 45 kg/m3.  

 Espessor: 5 cm (per zona C2) 

 

Execució 

 

 Neteja profunda i condicionament de la coberta.  

 Reparació de la impermeabilitat.  

 Protecció de lluernes i superfícies que no hagin de portar aïllament 

 Projecció de poliuretà, començant la projecció pels punts singulars: unions, baixants, 

xemeneies, etc. 

 Protecció posterior contra la radiació UV amb grava. 

 

Plec de condicions 

 

 Exigir sistemes amb Certificat de Qualitat d'acord amb la Norma: UNE 92.120-1.  

 Contractar empreses d'aplicació amb Certificat de Qualitat conforme a la Norma: UNE  

 
 

 Utilitzar sistemes amb densitat d'almenys 45 kg/m³ i resistència a la compressió de 

almenys 200 kPa.  

 La solució constructiva a adoptar es la coberta aïllada plana invertida, amb acabat de 

graves.  

 Les trobades amb el mur perimetral, embornals de recollida, etc. s’han de tractar 

correctament les impermeabilitzacions per tal de no patir lesions posteriors.  

 Cal tenir en compte els coeficients de dilatació dels materials i la seva condició 

d’element exterior. 

 En cas de projectar sobre la tela asfàltica, aquesta haurà d'estar adherida en tota la 

seva superfície.  

 La superfície sobre la qual es va a projectar ha d'estar neta, seca i per sobre de 5 ° C.  

 No s'ha d'aplicar amb vents superiors a 30 km / h  

 Aplicar en capes successives respectant el gruix màxim per capa recomanat per 

fabricant. 

 

Avantatges 

 

 El poliuretà projectat, al ser un material impermeable reforça la impermeabilitat de la 

coberta. 

 Capa continua d’aïllament amb absència de juntes o solapaments.  

 Gran resistència mecànica  

 Gran resistència a les inclemències del temps (pluja, vent) 

 Baixa absorció d’humitat 

 Actuació de baix impacte per l’usuari 

 Innocu per a les persones i beneficiós per al medi ambient al llarg de la seva vida. 

 No afecta a la protecció contra incendi 

 Ràpida execució per personal especialitzat en aïllament 

 

Anàlisi proposta i resultats 

 

 

 

 

 

                                              

                                 

  U inicial: 1,84 W/m2K                                 U final: 0,91 W/m2K 
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En el cas del nostre centre, la superfície a aïllar de la coberta serà de 1312 m2 

 

Desglossament de preus aproximat d’una rehabilitació de 

coberta plana amb grava (€/m2) (Font: IDAE) 

Neteja i preparació de la superfície  1,30 

Projecció de PUR 6,90 

Mà d’obra 1,25 

Costos generals (12%) 1,13 

Benefici (12%) 1,27 

Total partida 11,85 

 

 

CÀLCUL SIMULACIÓ8 

Demanda CAL situació inicial Demanda CAL situació proposada  

kWh/m2 kWh anual kWh/m2 kWh anual 

26,12 87.528,12 21,60 72.381,60 

Estalvi energètic mitjana anual 17% 4,52 15.598,52 

Reducció mitjana anual kg CO2  3275,7   

Cost proposta  15.547,2 € - Temps d’amortització: 20,8 anys 

 

Comentari 

 

En aquesta proposta el termini d’amortitizació es semblant a l’anterior, 20 anys. Veiem que la 

superfiie a rehabilitar es molt inferior a la de les façanes, no obstant el cost i el termini 

d’amortització es manté sembant a la anterior proposta, ja que el cost per partida es superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Resultats Simulació LIDER Projecció PUR Coberta 

FITXA 3 CANVI FINESTRES A LES AULES 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa  

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret  21/2006  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris  de  sostenibilitat  i  

d’ecoeficiència  en  els edificis a Catalunya. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació  

 

 Mal estat de conservació  

 Manca d’estanqueïtat, excessives renovacions per hora 

 Excessiva transmitància de tancament (U = 5,7 W/m2K) 

 Genera consum excessiu de calefacció a les aules  

 

Descripció proposta 

 

Es proposa reduir les pèrdues tèrmiques a través de les fusteries de les finestres de les aules i les 

zones comuns, canviant aquestes antigues per unes de noves, de fusteria de PVC amb 

trencament de pont tèrmic, doble vidre i cambra d’aire intermitja, ja que les actuals son de 

fusteria d’alumini, amb vidre senzill i sense trencament de pont tèrmic.  Aquest canvi disminuirà 

a les aules les pèrdues de càrrega tèrmica per transmissió i infiltracions, gràcies a la baixa 

transmitància tèrmica del doble vidre i de les fusteries de PVC. 

 

Característiques de l’element 

 

 Vidre doble amb cambra d’aire: 4 – 12 - 6 

 Fusteria de PVC amb trencament de pont tèrmic 

 Transmitància tèrmica: 2,9 K/W m2  

 

Plec de condicions 
 

 La fusteria ha de respectar la classe 2 (permeabilitat a l’aire 27 m3(hm2 100 Pa) 

 El vidre ha de respectar la transmitància límit establerta per la zona C2 (4,40 K/W m2) 

 La  finestra haurà de ser d’obertura lliscant.  

 

Avantatges 
 

 Perfils càlids d'un tacte similar al de la fusta gràcies a la seva capacitat aïllant.   

 Sistema més avançat que l'estàndard d'alumini. 

 Fàcil manteniment. El material no pateix atacs per agents externs. 

 Valor acústic alt. 

 Reducció de les condensacions superficials 
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Anàlisi proposta i resultats 

 

 

 

 

 

                                              

                                 

 

 

 

 
 

                                 U inicial: 5,70 W/m2K                             U final: 2,9 W/m2K 

 

 

En el cas del nostre centre, el nombre de finestres a substituir es de 137  

 

Preu de cada finestra: 200 € (CLIMALIT PLUS) 

 

CÀLCUL SIMULACIÓ9 

Demanda CAL situació inicial Demanda CAL situació proposada  

kWh/m2 kWh anual kWh/m2 kWh anual 

26,12 87.528,12 24,70 82.769,70 

Estalvi energètic mitjana anual 5,5% 1,42 4.758,40 

Reducció mitjana anual kg CO2  1.029,10   

Cost proposta  27.400 € - Temps d’amortització: 234,70 anys 

 

NO PROCEDEIX 
IV Criterios de aplicación en edificios existentes 

c) no sea técnica o económicamente viable 

 

Comentari 

 

En aquesta solució veiem també clarament el sobre cost que suposa canviar totes les finestres 

del centre, ja que per recuperar la inversió haurien de passar 234,70 anys. Lògicament, no es 

viable econòmicament.  

 

 

 

 

 

                                                           
9 Resultats Simulació LIDER Canvi finestres 

FITXA 4 VALORACIÓ 3 PROPOSTES CONJUNTES (LES ANTERIORS) 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 
 

 

Descripció proposta 

 

Es proposa reduir les pèrdues tèrmiques unint les 3 propostes anteriors mencionades (Injecció de 

PUR en cambra d’aire, projecció de PUR en coberta i substitució de finestres) per comprovar si 

el temps d’amortització es redueix, ja que el potencial d’estalvi energètic seria més gran en 

aquesta proposta conjunta.  

 

Anàlisi proposta i resultats 

 

 

 

 

 

                                              

                                 

 

 

 

 
 

                               

 

CÀLCUL SIMULACIÓ (3) 

Demanda CAL situació inicial Demanda CAL situació proposada  

kWh/m2 kWh anual kWh/m2 kWh anual 

26,12 87.528,12 15,10 50.600,10 

Estalvi energètic mitjana anual 42% 11,02 36.928,02 

Reducció mitjana anual kg CO2  7.754,88   

Cost proposta  61.147 € - Temps d’amortització: 34,5 anys 

 

Comentari 

, 

Efectivament, veiem com l’estalvi energètic es major i per tant, el temps d’amortització es 

redueix considerablement, sobretot respecte la proposta individual del canvi de finestres, que 

preveia un termini d’amortització de més de 200 anys. Es cert que el termini d’amortització 

segueix sent alt, però s’ha de pensar que es tracta d’un edifici públic i creiem que aquesta 

solució seria interessant perquè milloraria molt el confort del centre i s’estalviaria suficient 

energia.  
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FITXA 5 REDUCCIÓ DE LES PÈRDUES TÈRMIQUES PER INFILTRACIONS D’AIRE 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació  
 

 Estat en conservació actual deteriorat.  

 Excessiva transmitància del tancament (U = 1,84 W/m2K) 

 Filtracions d’aire i d’humitat per les obertures. 

 La demanda global de l’edifici es incorrecta segons l’exigència 

 

Descripció proposta 
 

Aquesta proposta va encaminada a reduir les infiltracions d’aire aplicant perfils aïllants a les 

portes i finestres que ho requereixin (desajustament), obtenint així un estalvi energètic i una 

reducció de costos. Els perfils disminueixen les pèrdues de càrrega tèrmica, ja que eviten una 

entrada directa d’aire exterior.  

S’ha d’estudiar en cada cas quina és la millor solució d’aïllament. Per exemple, es podria 

col·locar cinta aïllant a la part superior, a la zona central i als laterals de les portes i col·locar un 

llistó adhesiu a la part inferior de les portes. 

 

Execució 

 

 Neteja del perímetre de les obertures 

 Aplicació de la cinta adhesiva aïllant  

 

Avantatges 

 

S’evita l’entrada directa de l’aire de l’exterior.  

 

Anàlisis de la proposta 

 

 
 

Cost econòmic baix ja que el material és força econòmic: 

 

 Llistó inferior: 6,5 €/ metre lineal 

 Cinta: 0,8 €/ metre lineal  

 

La mà d’obra apujaria el cost, tot i que la instal·lació es pot dur a terme directament pel 

personal de manteniment del centre. 

 

ComentariNo es pot quantificar de manera directa el potencial d’estalvi o de millora que 

comporten. Són propostes generals que s’han de contemplar.                                     

                    

FITXA 6 REDUCCIÓ DE LES PÈRDUES TÈRMIQUES PER LA PORTA D’ACCÉS PRINCIPAL 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa  

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret  21/2006  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris  de  sostenibilitat  i  

d’ecoeficiència  en  els edificis a Catalunya. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació  
 

 

 Excessiva transmitància del tancament (U = 5,7 W/m2K) 

 Filtracions d’aire per obertures molt constants 

 La demanda global de l’edifici es incorrecta segons l’exigència 

 

Descripció proposta 
 

 

L’aïllant tèrmic té com a funció principal reduir la transferència de calor entre dos ambients.  

La present proposta es centra en les pèrdues per infiltracions degudes a les obertures i 

tancaments molt constants de la porta principal, que està en contacte directa amb l’exterior. 

Una solució, és la instal·lació d’una porta giratòria manual de 3 fulles a l’entrada de l‘edifici.  

El disseny de la porta giratòria elimina corrents d'aire a l'edifici, creant un ambient més 

confortable, permetent alhora un elevat flux de persones en ambdues direccions a través 

d'aquesta.  

 

Característiques de l’element 
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Plec de condicions 

 

 La fusteria ha de respectar la classe 2 (permeabilitat a l’aire 27 m3(hm2 100 Pa) 

 El vidre ha de respectar la transmitància límit establerta per la zona C2 (4,40 K/W m2) 

 

Avantatges 

 

 Minimitzar la fuga i/o entrada d’aire en l’edifici climatitzat. 
 

 Benefici clau: “sempre obertes (al tràfic peatonal), sempre tancades (a les 

inclemències del temps)” 

 

Anàlisis de la proposta 

 

Cost econòmic aproximat: 2.000 € (Font: Empresa Boon Edam) 

 

Comentari 

 

No es pot quantificar de manera directa el potencial d’estalvi o de millora que comporten. Són 

propostes generals que s’han de contemplar. De totes maneres, tenim que estudis empírics de 

l'Institut de Tecnologia de Massachusetts han demostrat que les portes giratòries efectivament 

són responsables d’estalvis d'energia significatius i contribueixen cap al disseny sostenible. 

L'estudi va arribar a la conclusió que la quantitat d'aire fred o càlid dins d'un edifici està 

directament relacionada amb la quantitat d'aire intercanviat amb/de l'edifici. Com les portes 

giratòries proveeixen un segell millor que les portes batents i corredisses, és lògic que els 

requeriments d'energia per mantenir la temperatura dins de l'edifici siguin menys que amb 

entrades tradicionals.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA2 ACTUACIONS RELACIONADES AMB ELS SISTEMES I LES INSTAL·LACIONS 

 

FITXA 1 INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES TERMOESTÀTIQUES EN RADIADORS 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (BOE núm. 207 de 29-08-2007). 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 

 Estat en conservació de les calderes actuals deteriorat  

 Sistema actual ineficient 

 La demanda global de l’edifici es incorrecta segons l’exigència 

 

Descripció proposta 
 

 

El principi de funcionament d’una vàlvula termostàtica és molt senzill ja que es tracta de regular 

la temperatura ambient desitjada a partir del cabal d’aigua circulant pel radiador afectat. 

Per mantenir constant questa  temperatura,  la  vàlvula  termostàtica  redueix automàticament 

el cabal d’aigua del radiador quan s’assoleix la temperatura desitjada. En el moment en què la 

temperatura ambient baixa, la vàlvula termostàtica augmenta el pas de l’aigua del radiador. 

 

Característiques de l’element 

 

 Components interns son de material resistent al desgast 

 L’entrada d’aigua freda es tanca automàticament si falla el subministrament d’aigua 

calenta 

 Temperatura d’entrada d’aigua calenta: máx 90ª C 

 Marge de regulació: 30ºC a 60ºC 

 Pressió màxima admissible: 10 Bar 

 Caudal: 25 l/min 

 

Execució 

 

 Estudi de la instal·lació per un tècnic especialitzat  

 Instal·lació de les vàlvules termostàtiques  

 

Plecs de condicions 

 

Instal·lar de manera que la vàlvula no suporti esforços 

 



Estudis previs d’un centre docent de 1976, Rehabilitació energètica i Acondicionament tèrmic – acústic i lumínic 96 

 

Prjectistes PFG: Javier Pacha Conde  -  Mohamed Driouech Slaiti                                                                                                                                                                                            Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon  -  Manuel Agustiño Otero 

 

Avantatges 

 

La incorporació de vàlvules termostàtiques en una instal·lació de calefacció comporta un 

augment considerable del nivell de confort, així com un estalvi d’energia,  ja  que aquestes 

automatitzen l’obertura/tancament de les vàlvules dels radiadors i el  radiador  només  

proporciona  l’escalfor  que  realment  es necessita a l’habitacle.  

 

Anàlisis de la proposta 

 

 Cost del material unitari: 23 € (Font: Empresa Orkli) 

 Nombre de radiadors total: 90 radiadors 

 Inversió total: 2.070 € 

 

La mà d’obra apujaria el cost, tot i que la instal·lació es pot dur a terme directament pel 

personal de manteniment del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentari 

 

No es pot quantificar de manera directa i precisa el potencial d’estalvi o de millora que 

comporten. Són propostes generals que s’han de contemplar.  S’estima que el possible estalvi 

d’energia primària oscil·laria entre  el 5 – 10%.                                  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA 2 OPTIMITZACIÓ DEL RENDIMENT DE LES CALDERES 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (BOE núm. 207 de 29-08-2007). 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 

 Estat en conservació de les calderes actuals deteriorat  

 Sistema actual ineficient 

 La demanda global de l’edifici es incorrecta segons l’exigència 

 

Descripció proposta 
 

 

L’optimització del rendiment de combustió en calderes i generadors, en principi és una de les 

millores que no suposen una inversió gaire elevada. Requereix bàsicament realitzar un control 

amb analitzador electrònic de combustió, revisió, neteja i posada a punt dels cremadors de les 

calderes del centre. A fi de realitzar una mescla total de tots els elements que intervenen en la 

combustió, cal treballar amb un excés d’aire sobre el teòric, de l’ordre de l’11 al 24 %, 

depenent del tipus de combustible i caldera utilitzada. A mode orientatiu, els paràmetres 

òptims són els següents: 

 

 
 

* En cremadors atmosfèrics, el valor òptim del percentatge d’O2 es troba al voltant del 5% 

** Temperatura òptima dels fums en calderes d’AC i vapor. 

 

 

Avantatges 

 

Es una mesura recomanable per augmentar el rendiment de les calderes, gràcies a l’adquisició 

d’un analitzador electrònic que avaluï els paràmetres de combustió, a fi de realitzar controls 

que permetin ajustar aquestes variables mitjançant la correcta regulació del cremador. 
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Anàlisis de la proposta 

 

Preu anàlisi de combustió i regulació cremador: 300 € 

Adquirir un analitzador de combustió té un cost mínim de 1.500 €. També s’ha de tenir en 

compte que les tasques de neteja, manteniment i control s’han d’efectuar de forma periòdica 

reglamentària, per tant, aquests costos s’han d’assumir igualment. En aquest sentit, doncs, 

només caldrà tenir en compte que l’empresa autoritzada per efectuar aquestes tasques disposi 

d’un analitzador amb sensor d’oxigen i ajusti el cremador. 

 

Estalvi d’energia primària: Pot variar molt segons l’estat del cremador, però aproximadament 

entre un 1-5 %. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA 3 SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES PER UNA DE CONDENSACIÓ 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (BOE núm. 207 de 29-08-2007). 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 

 Estat en conservació de les calderes actuals deteriorat  

 Sistema actual ineficient 

 La demanda global de l’edifici es incorrecta segons l’exigència 

 

Descripció proposta 
 

 

Una caldera de condensació està dissenyada per poder condensar de manera permanent 

una part important del vapor d’aigua contingut en els gasos de combustió, aconseguint així 

l’aprofitament de l’escalfor latent de vaporització i augmentant-ne el rendiment. Les calderes 

convencionals i de baixa temperatura poden aprofitar fins al PCI (poder calorífic inferior), 

mentre que les de condensació poden fer-ho fins al PCS (poder calorífic superior). La instal·lació 

d’aquest tipus de calderes és interessant quan la demanda de calor és a baixa temperatura.  

Amb  la  instal·lació  d’aquesta  caldera  es  pot  assolir  un  rendiment  estacional  superior  a 

l’habitual. El gas natural es el combustible més adequat per ser utilitzats en calderes de 

condensació, ja que es pot recuperar una gran quantitat de calor del procés de condensació, 

sense problemes greus de formació d’àcids.  

 

Característiques de l’element 

 

 Rendiment: 105 % 

 Potència: 620 kW 

 Pressió màxima de treball:  6 Bar 

 Alt rati de modulació: del 18 al 100% 

 Cos format per 8 elements d’alumini – silici  

 Sistema de control horari 

 Dimensions L x H x P = 2000 x 1524 x 865 
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Avantatges 

 

 El seu rendiment és superior al de les calderes estàndards i de baixa temperatura, i pot 

arribar fins al 105 % (sobre el PCI). 

 Major lleugeresa, màxima eficiència 

 Baix cost de manteniment 

 Molt silenciosa 

 Baixes emissions de contaminants 

 

Anàlisis de la proposta 

 

Inversió: Sobrecost del 110-200 % respecte preu caldera convencional. 

 

Estalvi d’energia primària:  

 

Segons rendiment caldera existent. 

Rendiment mitjà estacional caldera de condensació: 98 %. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA 4 AÏLLAMENT TÈRMIC DELS CONDUCTES DE CALEFACCIÓ 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (BOE núm. 207 de 29-08-2007). 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 

 Pèrdua constant d’energia tèrmica pels conductes de calefacció que van a la 

cafeteria, que discorren per la sala de calderes (zona no climatitzada). 

 

Descripció proposta 
 

 

Sens dubte l’aïllament suposa un increment en els costos de les instal·lacions, però cal tenir en  

compte que un bon aïllament no solament s’amortitza ràpidament sinó que constitueix una font 

d’estalvi en combustibles o energia. Les pèrdues no es produeixen únicament per canvis de 

temperatures, també existeixen pèrdues per condensació de partícules de vapor a la perifèria 

de la vena del fluid en contacte amb les canonades nues, fet que es pot evitar amb un 

adequat aïllament. L’aïllament mínim en mm d’espessor que cal considerar, en funció de la 

temperatura del fluid i el diàmetre exterior de la canonada, és el següent: 

 

 

 

Característiques del element 

 

 Aïllament de polietilè expandit de cèl·lula tancada  

 Densitat : 35 kg/m3 

 Coeficient de conductivitat tèrmica: 0,032 Kcal/mh ºC a 20º C 

 Temperatura de funcionament: - 80º C a +90º C 

 Bona resistència als dissolvents i a la deformació  

 Permeabilitat a l’aigua 
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Plecs de condicions 

 

Els material aïllants ha de tenir certes propietats: conductivitat tèrmica, factor de resistència  

al vapor d’aigua, estabilitat, durabilitat, etc. 

S’aïllaran també les vàlvules i accessoris 

 

Avantatges 

 

Reducció de les pèrdues per radiació i convecció, assolint així  també  un  estalvi  en  forma  de  

combustible. 

 

Anàlisis de la proposta 

 

Preu: 6 €/ metre lineal (empresa Salvador Escoda S.A) 

Metres de conducte per aïllar: 20 metres 

Total inversió: 120 € 

 

Estalvi d’energia primària: 2 - 5 %                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA 5 CANVI DEL SISTEMA DE GENERACIÓ D’ACS DE LES DUTXES DELS VESTUARIS 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 

 Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (BOE núm. 207 de 29-08-2007). 

 UNE-EN 12975-1: Sistemes solars tèrmics i els seus components.  

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 

 Consum excessiu d’energia (combustible gas) 

 

Descripció proposta 
 

 

La generació d’ACS sanitària en aquest centre només està dirigida als vestuaris de les dutxes. 

Com que l’edifici del gimnàs disposa de suficient espai en coberta, seria interessant fer un estudi 

d’aquesta opció i prioritzar una instal·lació solar tèrmica com a suport de la caldera de gas 

natural.    

 

Característiques dels elements o la instal·lació 
 

 

 
 

Plecs de condicions 

 

 Dimensionat i càlcul demanda 

 Càlcul pèrdues de radiació solar per ombres 

 Respectar requisits tècnics i condicions de muntatge  

 Plaques solars amb protecció contra gelades 
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Avantatges 

 

Reducció del consum de gas per producció d’ACS. 

 

Anàlisis de la proposta 

 

 Preu total ml canonada aïllada: 18,37 €/ml 

 Bomba: 300 €/u 

 Preu captador solar: ESCOSOL SOL 2800 XBA 2,8 m2: 419 € 

 Més mà d’obra i altres materials. 

 

Estalvi d’energia primària: 5 - 10 %                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FITXA 6 MILLORA DEL CONTROL DE LA CAEFACCIÓ 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 

 RBT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

 Reial Decret 314/2006 per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 DECRET 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 

 Consum excessiu d’energia (combustible gas) 

 No hi ha termòstat de control al centre, es fa manual  

 Durant  els  mesos  d’hivern  es  varia  la  temperatura  a disposició dels usuaris 

 

Descripció proposta 
 

 

L’automatització va molt lligada a la instrumentació i el control. És per això que cada cop més 

s’està incorporant de manera generalitzada. El motiu primordial rau en una preocupació 

constant per reduir costos diversos i entre ells, els atribuïbles a l’energia. El mètode més utilitzat 

en instal·lacions de calefacció amb un consum d’una certa importància, és el consistent en la 

regulació a temperatura variable. 

 

Característiques dels elements o la instal·lació 
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Tenint en compte això, la solució que es proposa consta dels elements següents: 
 

 

 Central electrònica amb programació diària i reserva de marxa. Selector de programes 

en diferents posicions, amb potenciòmetres per elecció de la corba de funcionament, 

desplaçament paral·lel de la corba i reducció nocturna. 

 Sonda de mesura de la temperatura d’impulsió de l’aigua calenta. 

 Sonda de mesura de temperatura exterior (col·locada a la cara nord). Vàlvules de tres 

vies accionades per servomotor per fer la barreja d’aigües de caldera i de circuit 

calefactor. 

 Accionament bomba impulsió (opcional). 

 

Plecs de condicions 

 

 Segons  l’Agencia  d’Energia  de  Barcelona,  la  temperatura de  confort  durant  l’estiu  

hauria  d’establir-se  en  25ºC  i  a l’hivern a 19-20ºC  

 Es  important  que  el  sistema  tingui  sondes  exteriors  per controlar  el  salt  tèrmic  

necessari  en  l’establiment  de  la temperatura de consigna de les calderes. 

 Situació de sondes i controladors de climatització en lloc inaccessible al públic. 

 La instal·lació es realitzarà per tècnic especialitzat en sistemes control. 

 La central de regulació serà d’una marca i model homologats per la direcció tècnica 

amb programació en central de l’estat de tots els elements, alarmes, horaris i 

consignes. 

 Respectar requisits tècnics i condicions de muntatge  

 

Avantatges 

Aquests sistema permet la regulació de totes i cadascuna de les variables següents:  

 

1) Temperatura i cabal d’impulsió de cadascun dels fluids portadors d’energia tèrmica, en 

funció de les condicions externes. 

2) La temperatura d’impulsió de l’aigua de cada subsistema en funció de la temperatura 

ambient d’un local característic o de la de retorn 

3) Per tant, es tradueix a una reducció del consum de gas.  

 

Anàlisis de la proposta 

 

Preu aproximat per cada circuit: 

 1 centraleta: 495 € 

 1 vàlvula de 3 vies (1 1/2”): 225 € 

 1 vàlvula equilibrat: 100 €; 1 vàlvula de bola: 60 €; 1 vàlvula de retenció: 45 € 

 1 maniguet antivibració: 50 €; 1 manòmetre: 20 €; 1 termòmetre: 30 € 

 1 purgador: 15 €; 1 filtre: 45 € 

 

Estalvi d’energia primària: 10 %             

 

FITXA 7 MILLORA FACTOR POTÈNCIA AMB LA INSTAL·LACIÓ DE BATERIES DE CONDENSADORS 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 

 RBT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

 Reial Decret 314/2006 per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 DECRET 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 

 Consum excessiu d’energia (electricitat) 

 

Descripció proposta 

 

Per a l’abonat, l’excés d’energia reactiva (aquella que utilitzen alguns equips com els motors 

per a la creació de camps elèctrics i magnètics, però que no es converteix en treball útil) té 

com a conseqüència uns recàrrecs importants en la facturació elèctrica. Això implica un 

sobrecost important en el consum energètic del centre, que es pot evitar amb la instal·lació de 

bateries de condensadors  per compensar l’energia reactiva generada. Les bateries de 

condensadors són equips concebuts per neutralitzar i compensar l’energia reactiva d’una 

instal·lació. 

 

L’actual proliferació d’equipament electrònic afavoreix l’aparició d’harmònics que poden 

generar problemes a les bateries de condensadors. L’anàlisi de la xarxa elèctrica permet 

conèixer l’existència d’aquestes pertorbacions i esdevé el millor mecanisme per determinar la 

idoneïtat de filtres i evitar-les. Observant el cosinus de 𝜑 de referència, es pot determinar si el 

factor de potència és millorable mitjançant la instal·lació/ampliació d’una bateria de 

condensadors. 
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Característiques dels elements o la instal·lació 

 

 
 

Plecs de condicions 
 

 Càlcul de dimensionat de la bateria de condensadors per un tècnic especialitzat  
 

 

Avantatges 

 

Per la seva naturalesa capacitativa aquests equips poden: 
 

 Reduir la demanda d’energia reactiva de la xarxa. 

 Facilitar l’estabilització i la qualitat de subministrament. 

 Optimitzar el dimensionament i el rendiment de la instal·lació. 

 

Anàlisis de la proposta 

 

Inversió aproximada: 4.700 €/ bateria de condensadors de 110 kVArh 

 

Estalvi d’energia primària: 5 %             

 

 

FITXA 8 INSTAL·LACIÓ DE REDUCTORS DE CABDAL 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 
 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret d’Ecoeficiència. 

 Ordenances municipals. 

 Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) vigent (2007). 

 
Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu d’aigua 

 

Descripció proposta 
 

La pressió de la xarxa d’aigua no és uniforme; de forma general, pot variar de 2 a 6 bar, per 

tant, el cabal d’una mateixa obertura pot ser sensiblement diferent en funció de la pressió 

disponible d’aigua. Les pressions elevades, a més de provocar un doll més important d’aigua, 

generarà un esforç més gran a les canonades i accessoris, que sovint repercuteixen en un 

escurçament de la seva vida útil i en un augment de les possibilitats de vessaments. 

Es recomana treballar amb la mínima pressió possible, de forma genèrica entorn a 3 bar, que es 

pot verificar amb manòmetres i reduir amb reductors.  

 

Característiques dels elements o la instal·lació 

 

Equipament recomanat: 

 

                                                        
 

Avantatges 

 

 Reducció del consum d’aigua 
 

Anàlisis de la proposta 

 

 Preu manòmetre: 170 €/u (inclou instal·lació). 

 Preu vàlvules reductores: entre 600 i 1.500 €/u segons diàmetre i pressió màxima. 

 

Estalvi d’energia primària: 10 %             
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FITXA 9 INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’AIXETES EFICIENTS (AMB SENSOR) 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 
 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret d’Ecoeficiència. 

 Ordenances municipals. 

 Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) vigent (2007). 

 
Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu d’energia d’aigua 

 

Descripció proposta 
 

Els limitadors d’aigua són utensilis que limiten el temps d’ús de l’aigua i/o el cabal. Normalment 

són sistemes manuals o automàtics que en accionar-se temporitzen la sortida d’aigua, a un 

cabal determinat. En aquest tipus d’economitzadors d’aigua hi podem englobar les aixetes 

temporitzades, bé mecànicament o bé electrònicament, mitjançant un sensor que les posa en 

marxa en col·locar les mans sota l’aixeta, i les atura en treure-les. 

 
Característiques dels elements o la instal·lació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

Avantatges 

 

 Reducció del consum d’aigua 
 

Anàlisis de la proposta 

 

 Preu unitari: 69,20 € 

 

 Inversió: 10 aixetes = 692 € 

 

Estalvi d’energia primària: 25 - 35 %             

 

 

 

FITXA 10 INSTAL·LACIÓ D’AIREJADORS 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 
 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret d’Ecoeficiència. 

 Ordenances municipals. 

 Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) vigent (2007). 

 
Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu d’energia d’aigua 

 

Descripció proposta 

 

La majoria dels reguladors actuals realitzen un filtratge de l’aigua a través d’una reixeta que 

s’acobla a les sortides d’aigua. El sistema proposat incorpora un mecanisme que mescla 

aire/aigua i estabilitza el cabdal d’aigua encara que varíi la pressió. L’aigua que surt ho fa 

suaument i amb la mateixa potència a diferent obertura de l’aixeta. El regulador va unit a la 

sortida d’aigua a través d’una rosca antirobatori, amb un període de vida molt llarg i que 

només requereix una neteja periòdica per assegurar la sortida estable d’aigua.  

 
Característiques dels elements o la instal·lació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 

Avantatges 

 

 Reducció del consum d’aigua 
 

Anàlisis de la proposta 

 

 Preu unitari: 20 € 

 

 Inversió: 10 aixetes = 200 € 

 

Estalvi d’energia primària: 10 - 15 %             

 

 

 

 



Estudis previs d’un centre docent de 1976, Rehabilitació energètica i Acondicionament tèrmic – acústic i lumínic 104 

 

Prjectistes PFG: Javier Pacha Conde  -  Mohamed Driouech Slaiti                                                                                                                                                                                            Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon  -  Manuel Agustiño Otero 

FITXA 10 INSTAL·LACIÓ DE VÀTERS EFICIENTS (DOBLE DESCÀRREGA I VOLUM REDUIT) 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 
 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Decret d’Ecoeficiència. 

 Ordenances municipals. 

 Reglament Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) vigent (2007). 

 
Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu d’energia d’aigua 

 

Descripció proposta 

 

En referència als equips sanitaris de vàters i urinaris, cal incidir en l’ús de vàters amb sistema de 

doble descàrrega, en què es pot escollir entre 3 o 6 litres, urinaris amb polsadors i flxòmetres, 

entre d’altres. 

 
Característiques dels elements o la instal·lació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantatges 

 

 Reducció del consum d’aigua 
 

Anàlisis de la proposta 

 

 Preu unitari: 328 € 

 

 Inversió: 15 aixetes = 4.920 € 

 

Estalvi d’energia primària: 25 - 35 %             
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LA3 ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DELS RECURSOS ENERGÈTICS 

 

FITXA 1 OPTIMITZACIÓ DE LA POTÈNCIA ELÈCTRICA CONTRACTADA 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 RBT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

 Reial Decret 314/2006 que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Reial Decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del 

subministrament d’últim recurs en el sector de l’energia elèctrica. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu d’energia (electricitat) 

Descripció proposta 
 

 

La potència contractada és la potència que figura en la pòlissa de la companyia elèctrica i 

suposa el límit de consum que pot realitzar-se en la modalitat de contractació. Mitjançant el 

valor mesurat de potència màxima i en cas de superar el valor de potència contractada, la 

companyia penalitza per la potència consumida màxima.  

Per tal de realitzar un estudi acurat de la potència demandada cal disposar de la corba de 

demanda de potència, que es pot obtenir mitjançant les dades enregistrades per un 

comptador, que alhora també pot enregistrar d’altres paràmetres elèctrics. La corba de 

demanda mostra l’evolució de la potència activa al llarg del temps. També es poden obtenir 

les dades de potència màxima demandada a través de les factures elèctriques del 

subministrament de companyia. Amb les dades obtingudes es podrà optimitzar la potència 

contractada i detectar les puntes de potència i quan es produeixen. Un sistema per poder 

determinar la bondat de la potència contractada és el càlcul de l’horari o funcionament anual 

del subministrament: kWh/any/potència contractada. L’historial de potència màxima registrada 

o consumida (mitjançant un maxímetre), és l’eina directa més fiable per poder determinar la 

millor contractació de potència.  

 

Plecs de condicions 

 Auditoria realitzada per tècnics especialitzats  

Avantatges 

Es pot arribar a reduir el cost de la factura d’electricitat.  

 

Anàlisis de la proposta 

 1.500 €, cost associat a una auditoria dels contractes dels subministres elèctrics. 

Estalvi d’energia primària: 10 – 20%                   

FITXA 2 COMPRA VERDA 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 L’Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, que estableix la regulació de la garantia de 

l’origen del’electricitat procedent de fonts de energia renovables i de cogeneració 

d’alta eficiència (BOE d’1de juny de 2007). 

 Reial Decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del 

subministramentd’últim recurs en el sector de l’energia elèctrica. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu d’energia (electricitat) 

Descripció proposta 
 
 

A partir de l’1 de juliol de 2009 va desaparèixer el sistema de tarifes regulades i tots els usuaris 

d’electricitat van passar al lliure mercat, en què l’adquisició d’energia elèctrica es pot realitzar 

a través d’una comercialitzadora i el preu del subministrament és el pactat lliurament entre les 

parts. En aquest context, existeix la possibilitat d’adquirir energia amb garantia d’origen, una 

acreditació, que assegura que un nombre determinat de kWh d’energia elèctrica produïda per 

una central, en un període temporal determinat, ha estat generada a partir de fonts d’energia 

renovables o de cogeneració d’alta eficiència. Amb el seu mix elèctric les empreses 

comercialitzadores que participen en el sistema de garantia d’origen obtenen l’etiqueta 

referent a les emissions de CO2. 

 

Anàlisis de la proposta 

Cos econòmic associat: - 

Estalvi d’energia primària: -                   
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FITXA 3 IMPLANTACIÓ D’UN SGE DE MONITORATGE I TELELECTURA 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Normativa 

 RBT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

 Reial Decret 314/2006 que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 Reial Decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del 

subministrament d’últim recurs en el sector de l’energia elèctrica. 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu De Recursos energètics.  

Descripció proposta 
 

En aquesta proposta es recomana la implantació d’un Sistema de Gestió de l’Energia (SGE) de 

monitoratge i telelectura simple. 

La proposta consisteix a col·locar, en els llocs que presenten major consum d’energia, un 

comptadoradient a fi de poder mesurar, llegir i controlar la despesa energètica des d’un 

ordinador. Es recomana la instal·lació de comptadors de panell en els punts més rellevants de 

consum energè-tic, com per exemple: 

 Consum d’energia elèctrica del subministrament extern (kWh): comptador de 

companyia existent. 

 Consum d’energia elèctrica dels equips de climatització i enllumenat (kWh). 

 Hores de funcionament de diferents equips. 

 Consum de gas natural del subministrament extern (m3): comptador de companyia 

existent. 

Consum d’aigua del subministrament extern (m3): comptador de companyia existent. 

Lectures de la temperatura ambient interna i externa. 

 

Plecs de condicions 

 Auditoria realitzada per tècnics especialitzats  

Avantatges 

Es pot arribar a reduir el cost de les factures. 

 

Anàlisis de la proposta 

 

 Cost comptador electricitat trifàssic: 450 € 

 Cost comptador gas: 950 € 

 Aigua: 350 €/u 

 Cost presa de lectures periòdiques de comptadors i gestió de dades: 90 €/comptador 

 

Estalvi d’energia primària: 5 -10%                   

 

FITXA 4 FORMACIÓ SOBRE L’ESTALVI ENERGETIC I CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 
  

 Consum excessiu De Recursos energètics.  

Descripció proposta 
 

Aquesta proposta recomana la realització d’una formació sobre l’estalvi energètic adreçada al 

personal i usuaris del centre, però duta a terme per especialistes en el tema. L’objectiu és donar 

a conèixer els efectes socials i econòmics que s’obtenen amb l’adquisició de bons hàbits 

d’estalvi energètic i mostrar noves tecnologies i productes.  

Juntament amb els continguts més genèrics, caldria incidir en casos concrets aplicats a l’edifii, 

de manera que es pugui dur a terme alguna millora, en la qual els usuaris es vegin implicats o 

en puguin fer el seguiment.  

L’estalvi més important serà l’aconseguit en aquells àmbits en què conviu el personal del 

centre, i en tots aquells que es trobarà durant tota la seva vida, si es fa seus alguns dels hàbits 

d’estalvi energè- tic presentats a la formació. Seria interessant complementar aquesta proposta 

amb la realització d’una campanya de sensibilització sobre l’estalvi energètic al personal i 

usuaris del centre. 

 

Plecs de condicions 

 Formació realitzada per tècnics especialitzats  

Avantatges 

Es pot arribar a reduir el consum de les energies.  

 

Anàlisis de la proposta 

 

 Preparació de materials i formació: 1.500  € 
 

 

Estalvi d’energia primària: 2 - 5%                   
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LA4 ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

FITXA 1 FOMENT DEL RECICLATGE AMB ALUMNES 

 
Tipus de mesura 

 

Gestió – Manteniment – Substitució – Nova Inversió 

 

 

Antecedents - factors decisius de la Línia d’Actuació 

 

 La voluntat dels professors i personal del centre en poder reciclar, encara que al trobar-

se amb la problemàtica de no tenir servei de recollida selectiva no es podia realitzar.  

 Si l’escola no recicla és molt difícil voler conscienciar els alumnes. S’ha de donar 

exemple. 

  

Descripció proposta 
 

En aquesta proposta es recomana el foment del reciclatge per part dels professors i el personal 

del centre. 

 

Plecs de condicions 

Contractar amb el departament del Medi Ambient de l’Ajuntament de El Masnou per a 

concertar una cita i tractar les possibilitats que existeixen.  

Tractar amb el professorat les temàtiques de reciclatge, per tal de proposar concursos de 

creació artística a partir de materials recicilats.  

 

Avantatges 

Es fomenta el reciclatge.  
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8. CONCLUSIÓ 

Finalment, com a conclusió d’aquest treball, podem dir que l’IES Mediterrània presenta deficiències importants en 

quant a confort tèrmic, acústic i lumínic.  

Pel que fa a l’envolupant,  la pell  de l’edifici sembla insuficient per fer front o donar bona resposta a les 

inclemències del temps, ja que per motius diversos explicats en la memòria, es perd molta energia en èpoques 

d’hivern, fet que fa que la demanda de calefacció sigui molt superior a la de referència i en definitiva més 

contaminant; consumeix un 62% més d’energia que l’edifici de referència.  

Tenint en compte que l’edifici data de fa 36 anys , no ha sofert cap rehabilitació, es a dir, no s’ha actualitzat amb 

el temps, no ha hagut cap inversió per tal de donar resposta o prioritat al confort (quan a les vessants de l’estudi 

que es proposen), cap dels tancaments exteriors de l’edifici compleixen  amb la normativa del CTE, aquests tenen 

una transmitància tèrmica sempre superior a la establerta pel CTE, els balanços energètics mostren les grans 

pèrdues que es produeixen pels voladissos de primera planta, els finestrals antics  son deficients i també es queden 

curts i el disseny inadequat de l’edifici, entre d’altres, son els motius principals.  

Per aquest motiu, s’han realitzat dos estudis energètics de l’edifici: el primer, amb les dades existents de l’edifici, i el 

segon, introduint els canvis en la pell d’aquest i s’han estudiat les possibles millores o mesures de correcció 

determinades per l’envolupant. D’aquestes millores en destaquem una en particular; la de les tres propostes 

conjuntes (Injecció PUR en camba d’aire de façana, projecció PUR en coberta i canvi de totes les finestres per 

altres de més qualitat), ja que es demostra que el fet de proposar aquestes tres propostes de manera unificada 

augmenta considerablement l’estalvi d’energia consumida en calefacció (42%) i conseqüentment, el temps 

d’amortització es redueix molt respecte a la única proposta de canvi de finestres, que preveia un termini 

d’amortització de més de 200 anys.  

Gràcies a les termografies hem pogut fer un anàlisi dels tancaments sense necessitat d’emprar tècniques invasives 

que malmetessin l’envolupant. Amb les primeres reflexions, aquest centre complia la tònica estereotípica de 

l’edifici dels setanta, amb les seves lesions, la manca d’aïllament, els ponts tèrmics, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eni en referència a la instal·lació d’il·luminació, les lluminàries actuals en una majoria no donen resposta a una 

situació de confort lumínic que ens demana la normativa. Les raons principals són: una mala distribució, no es du a 

terme el corresponent manteniment i les lluminàries no són les més adients.  

Quant al confort acústic, hem dut a terme un estudi del temps de reverberació en els espais més representatius, i 

també s’han fet mesures d’aïllament aeri i d’impacte en parament separador de dos aules, y separador d’aula i 

passadís. A través del nostre estudi, ja sigui per càlcul, in-situ o per simulació, donen resultats negatius. D’una 

manera especial, remarquem com a negatius el conjunt de totes les aules, i el gimnàs. En els dos casos, els 

materials no són els idonis per establir un camp reverberant adient. En el cas de les aules, la majoria tenen 

revestiment de suro fins a mitja altura, material que en teoria es un bon anbsorbent acústic, però en aquests casos 

el problema es el tractament superficial de pintura que se li ha realitzat al suro, que elimina les seves propietats 

acústiques.   

Llevat d’això, la diagnosi amb el recolzament de les simulacions informàtiques ens van ajudar a comprendre més a 

fons quin és el comportament del centre, quin grau té la demanda o quines instal·lacions eren les més 

consumidores. Però no tot són flors i violes, han quedat clarament contrastades les limitacions que poden tenir 

aquestes eines a l’hora de reflectir amb propietat, el perfil d’ús que distingeix i caracteritza cada cas d’una manera 

diferent. Observem també que si hagessin de permetre adaptar-se a “tots” els escenaris possibles, les tornarien 

eines molt més complicades, en les que existirien majors entrebancs per tal de resoldre el trencaclosques de 

l’energia. Tot i així ens quedem amb la utilitat que comporten com a mecanisme de detecció de punts febles que 

es troba al conjunt de l’edifici, a l’hora de localitzar les possibles actuacions, per aquest motiu, des de el primer 

moment, vàrem prendre la decisió de realitzar simulacions amb els diversos programes informàtics, per tal de 

contrastar resultats amb els mesuraments in-situ.  

Però en definitiva i resumint, sabem que la modernitat ens ha portat meravellosos descobriments que ens fan ser 

més precisos i eficients, i que donen solucions als problemes que es plantegen en aquest treball, i volem concloure 

en que si es tenen en compte les línies d’actuació proposades, l’edifici estarà encaminat en el sentit correcte per 

continuar millorant i originant ser cada vegada més, un edifici sostenible.  
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10. AGRAÏMENTS 

En arribar a la finalització del projecte, correspon mirar enrere i  fer un breu repàs i reflexió de tot allò que que té a 

veure amb la realització d’aquest. També aprofitem l’ocasió per fer una mirada àmplia del nostre pas per l’escola. 

Volem agraïr a totes aquelles persones i institucions que ens ajudat dintre les seves possibilitats, i han fet possible la 
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Volem agrair l’atenció donada per part del centre IES MEDITERRÀNIA; especialment per l’ajuda facilitada del 

Vicenç Torregrosa, professor i cap d’estudis del centre, i pel conserge Raul i el cap de manteniment pel seu suport 

en les visites realitzades. 

Durant el transcurs d’aquest projecte hem pogut extreure de moltes persones consells, agraïments, ajuda, amistat i 

ànims amb els quals hem crescut i madurat tant en l’aspecte professional com en el personal. És per aquest motiu 

que volem agrair a diverses persones la seva ajuda, perseverança i paciència. 

Com no podria ser d’una altre manera, volem agrair de manera especial i sincera als nostres tutors de PFG, 

Angelina Peñaranda i  Manuel Agustiño, per la seva disposició per guiar-nos en aquest camí, les seves 

ensenyances, correccions i suport. 

Recordar també el conjunt de professorat i professionals de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, 

els quals hem tingut la sort de conèixer al llarg d’aquests anys i que han ajudat a reafirmar la nostre voluntat per 

treballar dia rere dia en aquesta lloable professió. 

També, volem tenir present l’Ajuntament de El Masnou , i els seus Departaments Tècnic i Medi Ambiental, per la 

seva ajuda en quant a la seva assistència documental, vers el nostre edifici objecte d’estudi. 

Per suposat, l’agraïment més profund i sentit va per les nostres respectives famílies que sense el seu recolzament, 

col·laboració i paciència hagués estat impossible aconseguir aquest repte. 

Per últim ambdós volem agrair-nos mútuament l’amistat, l’ajuda, l’esforç i tot el coratge dipositat en aquest 

projecte per tal de que tirés endavant i es convertís en un fet. 

Han estat anys dedicats a aquests estudis, a l’aprenentatge dia rere dia d’aquesta professió; l’aprenentatge ha de 

continuar, però aquesta etapa finalitza amb aquest treball. Hi han haguts moments en que es donaven situacions 

difícils, i en canvi d’altres eren més còmodes. Volem fer un agraïment general a totes aquelles persones que ens 

han donat suport durant aquest procés: companys de estudis, família, amics i també companys de feina. 

Gràcies!! 
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RELACIÓ DE PLÀNOLS: 

 

01.-  PLÀNOL PLANTES IL·LUMINACIÓ ACTUAL (EQUIPS) 

02.-  PLÀNOL PLANTES IL·LUMINACIO ACTUAL (LUX) 

03.-  PLÀNOL ALÇAT EDIFICI (EST-OEST) 

04.-  PLÀNOL ALÇAT EDIFICI (SUD- NORD) 

05.-  PLÀNOL SECCIÓ EDIFICI A-A’ 

06.-  PLÀNOL SECCIÓ EDIFICI B-B’ 

07.-  PLÀNOL SECCIÓ EDFICI C-C’ 

08.-  PLÀNOL SECCIÓ EDIFICI G-G’ 

09.-  PLÀNOL SECCIÓ EDIFICI D-D’ 

10.-  PLÀNOL SECCIÓ EDIFICI E-E’ 

11.-  PLÀNOL SECCIÓ EDIFICI F-F’ 

12.-  PLÀNOL ESCOMESA ELECT.,  QUADRES ELÈCTRICS 

13.-  PLÀNOL QUADRES ELECTRICS 

14.-  PLANOL DETALL SERVEIS WC ALUMNES 

15.-  PLANOL DETALL VESTUARIS 

16.-  PLÀNOL DETALLS CONSTRUCTIUS 

17.-  PLANOL DETALLS CONSTRUCTIUS 

18.-  PLANOL PLANTA BAIXA  

19.-  PLANOL PLANTA PRIMERA 

20.-  PLANOL PLANTA SEGONA 

21.-  PLANOL PLANTA COBERTA 

 



AUTORS PFG DIRECTORS PFG

DATA CONVOCATÒRIA TÍTOL DEL PROJECTE CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE LA EDIFICACIO

ESCALES :

NOM DEL PLÀNOL Nº PLÀNOL

IES MEDITERRÀNIA, EL MASNOU

ESTUDIS PREVIS CENTRE DOCENT. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA.

ACONDICIONAMENT ACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC

PLANTA BAIXA. ESTAT ACTUAL IL.LUMINACIÓ

PLANTA PRIMERA. ESTAT ACTUAL IL.LUMINACIÓ

PLANTA SEGONA. ESTAT ACTUAL IL.LUMINACIÓ

01

A1  1/100

A3  1/200

NOVEMBRE 2014

ANGELINA PEÑARANDA AYLLON

MANUEL AGUSTIÑO OTERO

FRANCISCO JAVIER PACHA CONDE

MOHAMED DRIOUECH

IES MEDITERRÀNIA

REGLETA

FLUORESCENTE

1xTL-D18W

(amb flux lluminòs)

(sense flux lluminòs)

REGLETA

FLUORESCENTE

2xTL-D18W

(amb flux lluminòs)

(sense flux lluminòs)

(parcialment, sense

flux lluminòs)

REGLETA

FLUORESCENTE

1xTL-D58W

(amb flux lluminòs)

(sense flux lluminòs)

REGLETA

FLUORESCENTE

2xTL-D58W

(amb flux lluminòs)

(sense flux lluminòs)

(parcialment, sense

flux lluminòs)
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PLANTA BAIXA. VALORS LUX.

PLANTA PRIMERA. VALORS LUX.

PLANTA SEGONA. VALORS LUX.

02

A3  1/100

NOVEMBRE 2014

ANGELINA PEÑARANDA AYLLON

MANUEL AGUSTIÑO OTERO

FRANCISCO JAVIER PACHA CONDE

MOHAMED DRIOUECH

AULA 1.4 / PLANTA SEGONA  - ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA - ESCALA 1/100 PLANTA BAIXA  - ESCALA 1/100

IES MEDITERRÀNIA

A3  1/75
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03

A1  1/100

NOVEMBRE 2014

ANGELINA PEÑARANDA AYLLON

MANUEL AGUSTIÑO OTERO

FRANCISCO JAVIER PACHA CONDE

MOHAMED DRIOUECH

IES MEDITERRÀNIA
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ALÇAT EDIFICI- SUD

ALÇAT EDIFICI - NORD

04

A1  1/100

NOVEMBRE 2014

ANGELINA PEÑARANDA AYLLON

MANUEL AGUSTIÑO OTERO

FRANCISCO JAVIER PACHA CONDE

MOHAMED DRIOUECH

IES MEDITERRÀNIA
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SECCIÓ EDIFICI A-A'

05

A1  1/300 - PLANTES SENYALIT. SECCIONS

NOVEMBRE 2014

ANGELINA PEÑARANDA AYLLON

MANUEL AGUSTIÑO OTERO

FRANCISCO JAVIER PACHA CONDE

MOHAMED DRIOUECH
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RELACIÓ DE CONTINGUT: 

 

01.-  CONSUM AIGÜA 

02.-  CONSUM GAS 

03.-  CONSUM ELECTRICITAT 

04.-  CÀLCUL IL·LUMINACIÓ 

05.-  SUMARI AULES (HORARIS D’ÚS) 

06.-  UBICACIÓ DEL CENTRE 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANY MES CONSUM (m3) IMPORT (€) 
CONSUM 

(m3/dia) 

IMPORT 

(€/dia) 

2012 

Gener 110 312,65 3,65 10,45 

Febrer 135 383,70 4,50 12,80 

Març 163 463,30 5,45 15,45 

Abril 93 264,30 3,10 8,80 

Maig 144 409,30 4,80 13,65 

Juny 125 355,30 4,15 11,85 

Juliol 74 210,35 2,45 7,00 

Agost 15 42,65 0,50 1,45 

Setembre 45 127,90 1,50 4,25 

Octubre 89 252,95 2,95 7,55 

Novembre 76 216,00 2,55 7,20 

Desembre 58 164,85 1,95 5,50 

TOTAL 2012 1127 3203,25 3,05 8,75 

2013 

Gener 85 241,60 2,85 8,05 

Febrer 93 264,30 3,10 8,80 

Març 145 412,15 4,85 13,75 

Abril 77 218,85 2,55 7,30 

Maig 80 227,40 2,60 7,55 

Juny 74 210,30 2,45 7,00 

Juliol 30 85,25 1,00 2,85 

Agost 18 51,15 0,60 1,70 

Setembre 63 179,05 2,10 5,95 

Octubre 76 216,00 2,55 7,20 

Novembre 80 225,40 2,65 7,50 

Desembre 74 210,35 2,45 7,00 

TOTAL 2013 895 2541,80 2,42 6,95 

ANY MES CONSUM (m3) IMPORT (€) 
CONSUM 

(m3/dia) 

IMPORT 

(€/dia) 

2008 

Setembre 37 105,10 1,25 3,50 

Octubre 66 187,60 2,20 6,25 

Novembre 50 142,15 1,65 4,75 

Desembre 58 164,85 1,95 5,50 

- - - - - 

2009 

Gener 62 176,25 2,05 5,85 

Febrer 58 164,85 1,95 5,50 

Març 71 201,80 2,35 6,75 

Abril 70 199,00 2,30 6,65 

Maig 80 227,50 2,50 7,60 

Juny 93 264,35 3,10 8,80 

Juliol 22 62,50 0,75 2,05 

Agost 18 51,15 0,60 1,70 

Setembre 55 156,35 1,85 5,20 

Octubre 71 201,80 2,35 6,75 

Novembre 65 184,75 2,15 6,15 

Desembre 52 147,80 1,75 4,95 

TOTAL 2009 717 2038,10 1,95 5,60 

2010 

Gener 80 227,35 2,65 7,55 

Febrer 72 204,65 2,40 6,85 

Març 85 241,60 2,85 8,05 

Abril 49 139,25 1,65 4,65 

Maig 65 185,75 2,15 6,20 

Juny 72 204,65 2,50 6,85 

Juliol 34 96,65 1,15 3,25 

Agost 30   85,25 1,00 2,85 

Setembre 73  207,50 2,45 6,90 

Octubre 111 315,50 3,50 10,50 

Novembre 94 267,20 3,15 8,90 

Desembre 84 238,75 2,80 7,95 

TOTAL 2010 849 2414,10 2,35 6,60 

2011 

Gener 115 326,80 3,85 10,90 

Febrer 205 582,65 6,85 19,40 

Març 201 571,30 6,70 19,05 

Abril 76 216,00 2,55 7,20 

Maig 100 284,25 3,30 9,45 

Juny 174 495,55 5,80 16,50 

Juliol 40 113,70 1,35 3,80 

Agost 35 99,50 1,15 3,30 

Setembre 148 420,65 4,95 14,05 

Octubre 225 639,50 7,50 21,30 

Novembre 215 611,10 7,15 20,40 

Desembre 194 551,40 4,45 18,40 

TOTAL 2011 1728 4912,40 4,74 13,45 
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RECURSOS ENERGÈTICS 

CONSUM D’AIGUA 2009 -2013 

CONSUM  MITJÀ ANUAL (2009 – 2013) = 1807,65  m3/any 

CONSUM  MITJÀ PER CURS (2008 – 2013) = 983,40  m3/curs 
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RECURSOS ENERGÈTICS 

CONSUM DE GAS 2009 - 2013 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANY MES 
CONSUM 

(m3) 
CONSUM 

(KWh) 

IMPORT 

(€) 

CONSUM 

(KWh/m3) 

CONSUM 

(KWh/dia) 

IMPORT 

(€/dia) 

EMISIÓ 

(Kg CO2) 

2008 

Setembre 0 0 90,50 11,84 0 3,10 0 

Octubre 122 1452,40 197,80 11,90 48,40 6,60 288,90 

Novembre 1630 19275 1208,80 11,82 642,50 40,30 3861,15 

Desembre 2913 34320 1685,70 11,78 1144 56,20 6900,30 

- - - - - - - - 

2009 

Gener 2021 23862 1172,10 11,80 795,40 39,05 4787,40 

Febrer 2240 26387 1286,30 11,77 879,55 42,85 5306,20 

Març 1762 20760 1030,40 11,78 692 34,35 4172,80 

Abril 1333 15760 763,05 11,82 525,30 25,45 3157,60 

Maig 202 2408 177,90 11,92 80,20 5,95 478,50 

Juny 92 1107 128,40 11,90 4,30 4,25 217,90 

Juliol 0 0 90 11,88 0 3,00 0 

Agost 64 762 120,50 11,90 25,40 4,05 151,60 

Setembre 201 2394 185,70 11,91 79,80 6,20 476,15 

Octubre 122 1453 153,15 11,90 48,45 5,10 288,90 

Novembre 444 5217 315,10 11,75 173,90 10,50 1051,75 

Desembre 2046 24085 1105,90 11,77 802,80 36,85 4846,50 

TOTAL 2009 10527 124195 6528,50 11,79 340,25 17,90 24936,35 

2010 

Gener 2226 26273 1236,15 11,80 875,75 41,20 5272,95 

Febrer 3064 35732 1805,80 11,66 1191 60,20 7258,20 

Març 2530 29748 1405,20 11,75 991,60 46,85 5993,30 

Abril 1859 21702 1066,50 11,65 723,40 35,55 4403,8 

Maig 392 4620 297,20 11,78 154 9,90 928,40 

Juny 150 1795 170,10 11,95 59,80 5,65 355,20 

Juliol 0 0 90 11,87 0 3,00 0 

Agost 64 751 120,90 11,73 25,10 4,05 151,60 

Setembre 309 3659 273,50 11,84 121,95 9,10 731,60 

Octubre 153 1834 175,05 11,98 61,15 5,85 362,40 

Novembre 1559 18641 980,65 11,95 621,35 32,70 3692,50 

Desembre 2681 31590 1611,15 11,78 1053 53,70 6350,75 

TOTAL 2010 14987 176345 9232,20 11,76 483,15 25,30 35501,20 

2011 

Gener 1665 19639 1034,60 11,79 654,65 34,48 3944,20 

Febrer 2036 24277 1258,90 11,92 809,23 41,95 4822,80 

Març 1745 20422 1085,10 11,70 680,75 36,15 4133,50 

Abril 528 6177 390,10 11,68 205,90 13,10 1250,80 

Maig 164 1942 207,20 11,84 64,70 6,90 388,50 

Juny 118 1396 160,80 11,83 46,55 5,35 280,50 

Juliol 0 0 90 11,80 0 3,00 0 

Agost 64 759 142,20 11,85 25,30 4,75 151,60 

Setembre 72 860 138,25 11,94 28,60 4,60 170,50 

Octubre 270 3157 262,20 11,69 105,25 8,75 639,70 

Novembre 184 2157 220,30 11,72 71,90 7,35 435,80 

Desembre 920 10902 704,90 11,85 363,40 23,50 2179,30 

TOTAL 2011 7766 91688 5694,50 11,80 251,20 15,60 18396,20 

ANY MES 
CONSUM 

(m3) 
CONSUM 

(KWh) 

IMPORT 

(€) 

CONSUM 

(KWh/m3) 

CONSUM 

(KWh/dia) 

IMPORT 

(€/dia) 
EMISIÓ 

(Kg CO2) 

2012 

Gener 910 10786 697,40 11,85 359,55 23,25 2155,60 

Febrer 2019 23996 1462,15 11,88 780,85 48,75 4782,60 

Març 1385 16186 1014,75 11,68 539,55 33,85 3280,70 

Abril 470 5490 416,65 11,68 183 13,80 1113,30 

Maig 106 1253 176,60 11,82 41,75 5,88 251,80 

Juny 64 754 143,74 11,78 25,15 4,80 151,60 

Juliol 0 0 108,70 11,80 0 3,60 0 

Agost 64 754 141,05 11,78 25,15 4,70 151,60 

Setembre 0 0 104,50 11,76 0 3,50 0 

Octubre 71 825 166,50 11,61 27,50 5,55 168,20 

Novembre 763 8855 658,65 11,60 295,15 21,95 1807,40 

Desembre 1401 16372 1026,75 11,68 545,75 34,35 3318,20 

TOTAL 2012 7253 85271 6117,40 11,75 233,60 16,75 17180.90 

2013 

Gener 1277 14984 1078,80 11,73 499,40 35,95 3024,90 

Febrer 1992 23306 1587,45 11,69 776,85 52,90 4718,60 

Març 2061 24196 1640,60 11,73 806,55 54,68 4882,70 

Abril 948 11147 814,60 11,75 371,55 27,15 2245,60 

Maig 212 2497 272,90 11,77 83,25 9,10 502,20 

Juny 111 1299 183,70 11,70 43,30 6,15 262,90 

Juliol 0 0 81,90 11,73 0 2,75 0 

Agost 64 750 122,15 11,71 25,15 4,05 151,60 

Setembre 7 82 77,50 11,72 2,75 2,60 16,60 

Octubre 248 2881 273,75 11,61 96,50 5,40 587,45 

Novembre 788 9138 674,20 11,59 304,60 22,45 1866,90 

Desembre 1730 20053 1385,50 11,59 668,45 46,20 4098,20 

TOTAL 2013 9438 110333 8193,05 11,70 302,30 22,45 22356,70 
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CONSUM DE GAS PER CURSOS 
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CONSUM  MITJÀ ANUAL (2009 – 2013) = 117566,40  KWh/any 

CONSUM  MITJÀ PER CURS (2008 – 2013) = 121389,80  KWh/curs 
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CONSUM DIARI MITJÀ MENSUAL (PER CURSOS) 

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

 

RECURSOS ENERGÈTICS 
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RECURSOS ENERGÈTICS PER CURSOS 

Gas Electricitat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANY MES 
CONSUM 

(KWh) 

REACTIVA 

(KVArh) 
IMPORT (€) 

CONSUM 

(KWh/dia) 

IMPORT 

(€/dia) 

EMISIÓ 

(Kg CO2) 

2008 

Setembre 5511 2833 961,55 183,70 32,05 1653,30 

Octubre 6602 3691 1151,90 220,05 38,40 1980,60 

Novembre 8609 4538 1502,05 286,95 50,05 2582,70 

Desembre 6135 2955 1070,40 204,50 35,68 1840,50 

- - - - - - - 

2009 

Gener 6112 2603 1066,40 203,75 35,55 1833,60 

Febrer 7679 3795 1259,80 255,95 41,80 2303,70 

Març 7714 3955 1257,90 257,15 41,93 2314,20 

Abril 8169 4357 1331,25 272,30 44,47 2450,70 

Maig 6763 3244 1143,40 225,45 38,11 2028,90 

Juny 7239 4059 1239,60 241,30 41,32 2171,70 

Juliol 5218 2722 931,90 173,95 31,06 1565,40 

Agost 0 0 182,30 0 6,07 0 

Setembre 4156 1673 761,75 138,55 25,40 1246,80 

Octubre 5510 3137 1081,30 183,60 36,05 1653,00 

Novembre 8404 4451 1314,25 280,15 43,80 2521,20 

Desembre 6128 3193 1062,30 204,25 35,41 1838,40 

TOTAL 2009 73092 37189 12632,15 200,25 34,60 21927,60 

2010 

Gener 6128 3268 1179,80 204,25 39,30 1838,40 

Febrer 8090 4207 1282,70 269,60 42,75 2427 

Març 8390 3984 1499,20 279,60 49,90 2517 

Abril 7291 3795 1396,80 243,05 46,55 2187,30 

Maig 7148 3847 1426,10 238,25 47,50 2144,40 

Juny 6002 3042 1180,90 200,05 39,35 1800,60 

Juliol 3018 1139 612,40 100,60 20,40 905,60 

Agost 1623 302 411,90 54,10 13,75 486,90 

Setembre 6866 3993 1238,80 228,85 41,30 2059,80 

Octubre 7694 4245 1346,90 256,45 44,90 2308,20 

Novembre 8815 4626 1445,70 293,85 48,20 2644,50 

Desembre 6142 2718 1049,30 204,75 34,90 1842,60 

TOTAL 2010 77207 39166 14070,50 211,50 38,55 23162,30 

2011 

Gener 7936 3911 1450,30 264,50 48,35 2380,80 

Febrer 7918 3919 1416,80 263,90 47,22 2375,40 

Març 7880 4147 1461,30 262,60 48,72 2364 

Abril 5956 3113 1197,90 198,50 39,93 1786,80 

Maig 7574 4358 1400,90 252,45 46,60 2272,20 

Juny 5620 3120 1144,15 187,30 38,15 1686 

Juliol 3210 1443 732,90 107 24,43 963 

Agost 1665 388 469,70 55,50 15,65 499,50 

Setembre 6223 1467 1263,90 207,45 42,15 1866,90 

Octubre 7287 3910 1436,90 242,90 47,90 2186,10 

Novembre 8437 4127 1663,60 281,25 55,45 2531,10 

Desembre 5409 2334 1073,60 180,30 35,78 1622,70 

TOTAL 2011 75115 36237 13689,95 205,80 37,50 22534,50 

ANY MES 
CONSUM 

(KWh) 

REACTIVA 

(KVArh) 
IMPORT (€) 

CONSUM 

(KWh/dia) 

IMPORT 

(€/dia) 
EMISIÓ 

(Kg CO2) 

2012 

Gener 7829 3450 1544,30 260,95 51,47 2348,70 

Febrer 7781 3475 1504,50 259,35 50,15 2334,30 

Març 7957 3996 1581,40 265,25 52,71 2387,10 

Abril 5590 2484 1225,30 186,35 40,85 1677,10 

Maig 6874 3554 1487,90 229,15 49,60 2062,20 

Juny 5660 2635 1232,10 188,65 41,05 1698,20 

Juliol 3070 918 793,60 102,35 26,45 921 

Agost 2260 1236 678,90 75,33 41,20 678 

Setembre 5987 3172 1386,80 199,55 46,22 1796,10 

Octubre 8133 4323 1787,60 271,10 59,58 2439,90 

Novembre 7632 3245 1657,30 254,40 55.24 2289,60 

Desembre 5999 2890 1271,70 199,95 42,40 1799,70 

TOTAL 2012 74772 35378 13626,70 204,85 37,40 22431,60 

2013 

Gener 7847 3462 1673,26 261,55 55,77 2354,10 

Febrer 7745 3656 1643,95 258,15 54,80 2323,50 

Març 6212 2907 1384,80 207,05 46,15 1863,60 

Abril 6527 3614 1538,80 217,50 51,30 1958,10 

Maig 5679 3077 1376,05 189,30 45,85 1703,70 

Juny 4840 3129 1193,35 161,30 39,78 1452 

Juliol 2561 995 727,05 85,35 24,25 768,30 

Agost 1565 404 803,90 52,15 26,80 469,50 

Setembre 7538 4340 1721,25 251,25 57,37 2261,40 

Octubre 7710 4116 1760,50 257 58,70 2213 

Novembre 8034 5749 1834,50 267,80 61,15 2410,20 

Desembre 5704 2612 1302,45 190,15 43,40 1711,20 

TOTAL 2013 71962 38061 13114,65 197,15 35,90 21588,60 
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CONSUM D'ELECTRICITAT PER CURSOS 
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CONSUM  MITJÀ ANUAL (2009 – 2013) = 74429,60  KWh/any 

CONSUM  MITJÀ PER CURS (2008 – 2013) = 69165,80  KWh/curs 
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CONSUM DIARI MITJÀ MENSUAL (PER CURSOS) 

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

 

RECURSOS ENERGÈTICS 
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RECURSOS ENERGÈTICS PER CURSOS 

Gas Electricitat



MÒDUL 1 

Espai 
Superfície 

(m2) 

Potència 

instal·lada en 

il·luminació (W) 

Potència 

instal·lada en 

equips 

informàtics (W) 

Hores 

d’ús/ocupació 

anuals/curs (h) 

Consum energia 

elèctrica total 

(kWh) 

PLANTA BAIXA 

Aula música 61,37 400 - 360 144,1 

Biblioteca 93,56 715 - 252 180,2 

Sala Cap Estudis 20,15 165 - 288 47,5 

Despatx Direcció 19,94 385 - 1080 410,4 

Oficina + Sala Annexa 38,58 440 - 1440 633,6 
 

Sala d’Actes 206,54 1757 1 PJ – 300 W ~ - 

Sala d’entrevistes 39,34 440 1 PJ – 300 W ~ - 

Sala de professors 63,8 825 - 1440 1188 

Sem. Ll. Clàssiques. 20,56 440 - 720 316,8 

Sem G.H. 42,48 440 - 720 316,8 

Sem. Idiomes 41,19 440 - 720 316,8 

Sem. Ll. Catalana 20,57 440 - 720 316,8 

Sem. Ll. Castellana 20,57 440 - 720 316,8 

Sem. Matemàtiques 20,56 220 - 720 158,4 

Serveis W.C 19,99 110 - 1440 158,4 

TOTAL 949,20 7.657 600 10.620 4.504,6 

 

PLANTA PRIMERA 

Aula 1.1 56,77 440 1 PJ – 300 W 900 612 
 

Aula 1.2 56,77 605 1 PJ – 300 W 900 760,5 
 

Aula 1.3 54,87 440 1 PJ – 300 W 828 563 

Aula 1.4 55,29 440 1 PJ – 300 W 828 563 

Aula 1.5 Artístic  59,95 550 1 PJ – 300 W 36 28,4 

Aula 1.6 59,15 495 1 PJ – 300 W 936 687,9 

Aula 1.7 59,16 495 1 PJ – 300 W 972 714,4 

Aula 1.8 59,15 440 1 PJ – 300 W 972 660,9 

Aula 1.9 66,78 440 1 PJ – 300 W 900 612 

Aula desdoblament 37,57 220 - 144 31,7 

Aula Tecno 2 38,19 550 15 PC –5250 W 504 2923 

Aula Tecnologia 88,91 550 1 PJ – 300 W 360 284,4 

Departament tecno. 17,89 72 - ~ - 

Laboratori Física 55,18 495 - 504 249,5 

Laboratori Química 61,58 495 - 468 231,6 

Sala reunions  59,95 550 - 324 178,2 

Seminari F.Q 30,23 440 - 720 316,8 

Serveis W.C.D 17,16 110 - 1440 158,4 

Serveis W.C.H. 20,00 110 - 1440 158,4 

TOTAL 1.200,5 7.937 8.250 13.176 9.734,1 

MÒDUL 1 

Espai 
Superfície 

(m2) 

Potència 

instal·lada en 

il·luminació (W) 

Potència 

instal·lada en 

equips 

informàtics (W) 

Hores 

d’ús/ocupació 

anuals (h) 

Consum energia 

elèctrica total 

(kWh) 

PLANTA SEGONA 

Aula 2.1 56,77 440 1 PJ – 300 W 576 391,7 

Aula 2.2 56,77 440 1 PJ – 300 W 1008 685,4 

Aula 2.3 54,87 440 1 PJ – 300 W 828 563,1 

Aula 2.4 55,29 440 1 PJ – 300 W 1008 685,4 

Aula 2.5 66,78 440 1 PJ – 300 W 864 587,5 

Aula 2.6 66,78 440 1 PJ – 300 W 864 587,5 

Aula 2.7 61,58 825 1 PJ – 300 W 252 171,4 

Aula 2.8 59,15 440 1 PJ – 300 W 792 538,5 

Aula Audiov. Anglès 64,00 790 1 PJ – 300 W 864 889,9 

Aula Audiov. Francés 59,16 495 1 PJ – 300 W 648 476,3 

Aula Dibuix 56,80 495 1 PJ – 300 W 360 264,6 

Aula Informática 1 64,00 440 15 PC –5250 W 432 2458 

Aula Informática 2 66,78 440 20 PC –7000 W 756 5624 

Laboratori Ciències N. 55,18 440 - 432 190 

Seminari C.N 30,23 440 - 720 316,8 

Serveis W.C.D 17,16 110 - 1440 158,4 

Serveis W.C.H 20,00 110  1440 158,4 

TOTAL 1.200,5 7.665 15.550 13.284 14.746,9 

 

OBSERVACIONS 

 

1) Projectors (PJ): la majoria de projectors son de la marca EPSON EB 300, per tant, escollim com a potència 

mitja dels aparells  el valor de 300 W. Donem per suposat que aquests projectors s’utilitzen en hores de 

classe, però li restarem un 30% del consum, ja que també es cert que no s’utilitzen en la totalitat de les 

hores de classe.  

 

2) Ordinadors de taula (PC): la majoria d’ordinadors son de la marca BENQ SIEMENS, escollim com a potència 

mitja dels ordinadors el valor de 350 W. Els ordinadors només es troben a les aules d’informàtica i la aula 2 

de tecnologia.  

 

3) Els espais representats amb el símbol (~) en les hores d’ocupació indiquen que no es sap exactament 

quines son les hores en les que estan ocupats, es a dir, no es pot quantificar les hores d’encesa de les llums, 

ja que son espais que s’usen molt puntualment en determinats casos, com es la sala d’actes i la sala 

d’entrevistes.  

 

4) En quant als seminaris, les hores d’ús d’aquests, també depenen de les estances dels professors, però hem 

determinat l’ús mitjà de 20 hores setmanals, que es tradueixen en  720 hores per curs.  

 

Cafeteria = 385 W x 1440 h anuals = 554,4 kWh/curs 

Gimnàs = 1110 W x 720 h anuals = 792,2 kWh/curs 

 

CONSUM TOTAL ANUAL = kWh Mòdul 1 + kWh Cafeteria + kWh Gimnàs = 34.817,5 kWh/curs 

 

Consum il·luminació zones comuns Mòdul 1 = 3115 W X 1440 h anuals = 4.485,6 kWh/curs 

QUADRE DE CÀLCUL D’IL·LUMINACIÓ 
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Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dilluns

1 2 3 4 5 6 7 8

BIBLI

BIBLIOTECA

AU1·1

1.1 ESO 1A

AU1·2

1.2 ESO 1B

AU1·3

1.3 ESO 2A

AU1·4

1.4 ESO 2B

TEC1

TECNOLOGIA 1

TEC2

TECNOLOGIA 2

VOLUM

VOLUM

LFIS

LAB. FÍSICA

LQUIM

LAB. QUÍMICA

Lladó; A..

ESO3A

LEC3/REL

Pardo; B..

BTX1B

MOD1L-1B

Puigbó; X..

ESO1A

LEC1/REL

Casas; O.

ESO1A

SO1

Villarrubia; N..

ESO1A

CAST1

Hornos; M..

ESO1A

MAT1

Muñoz; A..

ESO1A

CAT1

Romo; F..

ESO1A

REL1

Salvadó; I..

ESO1A

ANG1

Hernández; A.

BTX1A

MOD1C-1B

Muñoz; A..

ESO1B

CAT1

Zaidín; MdP..

ESO1B

MAT1

Salvadó; I..

ESO1B

ANG1

Zaidín; MdP..

ESO4AB

MAT4D

Villarrubia; N..

ESO1B

CAST1

Muñoz; A..

ESO2A

CAT2

M.Pons; H..

ESO2AB

CAST2D

Viscasillas; V..

ESO2A

CAST2

Hornos; M..

ESO2A

MAT2

Muñoz; A.

ESO2A

TUT2

Romo; F.

ESO2A

SO2

Viscasillas; V..

ESO2B

CAST2

Viscasillas; V..

ESO2B

LEC2

Vila; R..

ESO4B

LEC4/REL

Hernández; A..

ESO2B

MAT2

Hernández; A..

ESO3AB

MAT3D

Mateo; J..

ESO2B

TEC2

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD4C-2B

Grau R.; X..

BTX1A

MOD3C-1B

Vilarós; A.

BTX2C

MOD4A-2B

Franc; B..

BTX2A

MOD4C-2B

Franc; B..

ESO3A

FQ3

Horna; E..

ESO2B

FQ2
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E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dilluns

1 2 3 4 5 6 7 8

AU1·6

1.6 ESO 3A

AU1·7

1.7 ESO 3B

AU1·8

1.8 ESO 4A

AU1·9

1.9 ESO 4B

MUS

MÚSICA

ART-T

ART-TIC

AU2·1

2.1 BTX 1A

AU2·2

2.2 BTX 1B

AU2·3

2.3 BTX 2A

AU2·4

2.4 BTX 2B

Romo; F..

ESO3A

REL3

Sánchez; F.

ESO3A

SO3

Hernández; A..

ESO1AB

MAT1D

M.Pons; H..

ESO2AB

MAT2D

Viscasillas; V..

ESO3A

CAST3

Zaidín; MdP..

ESO3A

MAT3

Mateo; J.

ESO3B

TEC3

Mejías; M..

ESO4AB

CAST4D

Sánchez; F.

ESO3B

SO3

Lorente; J.A.

ESO3B

FQ3

Salvadó; I.

BTX1C

ANG1B

Hornos; M..

ESO3B

MAT3

Pardo; B..

ESO4A

CAT4

Pardo; B..

BTX2B

MOD1L-2B

Romo; F..

ESO4A

REL4

Hornos; M..

ESO4A

MAT4

Mejías; M..

ESO4A

CAST4

Mejías; M..

ESO4B

CAST4

Lladó; A..

ESO4B

CAT4

Romo; F..

ESO4B

REL4

Vila; R..

ESO4A

LEC4/REL

Hernández; A..

ESO4B

MAT4

Sánchez; E..

ESO4B

ANG4

Vila; R..

ESO1AB

CAT1D

Horna; E.

BTX1A

MOD2C-1B

Mas; G..

BTX2A

CAT2B

Piera; X.

BTX1A

FILO1B

Zaidín; MdP..

BTX2B

MOD2L-2B

Casas; O..

BTX1B

MOD1L-1B

Piera; X.

BTX1B

FILO1B

Zaidín; MdP..

BTX1B

MOD2L-1B

Sánchez; F.

BTX1B

MOD3L-1B

Piera; X.

BTX1B

MOD4L-1B

Hornos; M.

BTX2A

MOD1C-2B

Miron; E.

BTX2A

FILO2B

Mejías; M..

BTX2A

CAST2B

Horna; E.

BTX2A

MOD2C-2B

Sánchez; F.

BTX2A

HIST2B

Vila; R..

BTX2B

MOD2L-2B

Vila; R.

BTX1C

CAT1B

Casas; O..

BTX2B

MOD1L-2B

Sánchez; F.

BTX2B

HIST2B

Mas; G.

BTX2B

CAT2B
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Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dilluns

1 2 3 4 5 6 7 8

AU2·5

2.5 BTX 1C

AU2·6

2.6 BTX 2C

AU2·7

2.7

AU2·8

2.8 ART

INF1

INFORMÀTICA 1

INF2

INFORMÀTICA 2

INF3

INFORMÀTICA 3

DIB

DIBUIX

LCN

LAB. CIÈNCIES N

AUD F

AUDIO FR.

Quintana; D.

BTX2C

MOD2A-2B

Quintana; D..

BTX1C

MOD2AHA-1B

Villarrubia; N.

BTX1C

CAST1B

Miron; E.

BTX2C

FILO2B

Viscasillas; V..

BTX1B

MOD2L-1B

Quintana; D..

BTX2AC

MOD4A-2B

González; L.

BTX2B

MOD4L-2B

González; L.

ESO4A

SO4

González; L.

BTX2C

MOD3A-2B

Puigbó; X..

ESO2AB

ANG2D

Salvadó; I..

ESO1AB

ANG1D

Muñoz; A..

ESO2AB

CAT2D

Villarrubia; N..

ESO1AB

CAST1D

Lladó; A..

ESO3AB

CAT3D

Lladó; A..

ESO4AB

CAT4D

Vilarós; A.

BTX1C

MOD1AHB-1B

Vilarós; A

BTX2C

MOD1A-2B

Bono; B..

ESO3A

CN3

Bono; B..

BTX1A

MOD3C-1B

Sánchez; E..

ESO4AB

ANG4D

Grífol; E..

ESO2A

FRANCÈS 2

Puigbó; X..

ESO2B

ANG2

Grífol; E.

ESO1B

FRANCÈS 1

Lorente; J.A.

BTX1C

CMC1B
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Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dilluns

1 2 3 4 5 6 7 8

AUD A

AUDIO ANG.

ESP1

ESPORTS

ESP2

ESPORTS

PISCI

PISCINA

PBAIX

PLANTA BAIXA

PLANT

PLANTA 1

ACTES

SALA D'ACTES

PATI

PATI

PATI2

PATI2

PLANT

PLANTA 2

Salvadó; I.

BTX1B

ANG1B

Sánchez; E..

ESO4A

ANG4

Salvadó; I.

BTX1A

ANG1B

Sánchez; E..

ESO3B

ANG3

Puigbó; X.

BTX2B

ANG2B

Crespo; J.

ESO1B

EF1

Crespo; J.

ESO3B

EF3

Crespo; J.

ESO4B

EF4

Grau R.; X.

BTX1A

EF1B

Sánchez; E..

GUARDIA

Romo; F..

GUARDIA
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E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dilluns

1 2 3 4 5 6 7 8

N/D

CDE

DESPATX CAP D'E

M.Pons; H.

AA

M.Pons; H.

AAF
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimarts

1 2 3 4 5 6 7 8

BIBLI

BIBLIOTECA

AU1·1

1.1 ESO 1A

AU1·2

1.2 ESO 1B

AU1·3

1.3 ESO 2A

AU1·4

1.4 ESO 2B

TEC1

TECNOLOGIA 1

TEC2

TECNOLOGIA 2

VOLUM

VOLUM

LFIS

LAB. FÍSICA

LQUIM

LAB. QUÍMICA

Villarrubia; N..

ESO1A

CAST1

Muñoz; A..

ESO1A

CAT1

Lladó; A..

ESO4AB

CAT4D

Hernández; A.

BTX1A

MOD1C-1B

Muñoz; A..

ESO1B

CAT1

Salvadó; I..

ESO1B

ANG1

Casas; O.

ESO1B

SO1

Lorente; J.A.

ESO1B

CN1

Mateo; J.

ESO2A

TEC2

M.Pons; H..

ESO2AB

CAST2D

Muñoz; A..

ESO2A

CAT2

Romo; F.

ESO2A

SO2

Hornos; M..

ESO2A

MAT2

Muñoz; A..

ESO2B

CAT2

Viscasillas; V..

ESO2B

CAST2

Horna; E.

ESO2B

FQ2

Hernández; A..

ESO2B

MAT2

Mateo; J..

ESO1A

TEC1

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD4C-2B

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD3C-2B

Grau R.; X..

BTX1A

MOD3C-1B

Vilarós; A.

BTX2C

MOD4A-2B

Franc; B..

BTX1A

MOD4C-1B

Franc; B..

BTX2A

MOD4C-2B
Franc; B..

R.DEP

Franc; B..

ESO4AB

ESPa4

Lorente; J.A..

ESO3B

FQ3
Horna; E..

R.DEP
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimarts

1 2 3 4 5 6 7 8

AU1·6

1.6 ESO 3A

AU1·7

1.7 ESO 3B

AU1·8

1.8 ESO 4A

AU1·9

1.9 ESO 4B

MUS

MÚSICA

ART-T

ART-TIC

AU2·1

2.1 BTX 1A

AU2·2

2.2 BTX 1B

AU2·3

2.3 BTX 2A

AU2·4

2.4 BTX 2B

Mejías; M..

ESO4AB

CAST4D

Sánchez; F.

ESO3A

SO3

Sánchez; E..

ESO3A

ANG3

Viscasillas; V..

ESO3A

CAST3

Sánchez; E.

ESO3A

TUT3

Vila; R..

ESO3B

CAT3

Pardo; B..

ESO3AB

OPTa3

Sánchez; E..

ESO3B

ANG3

Viscasillas; V..

BTX1B

MOD2L-1B

Sánchez; E..

ESO4A

ANG4

Piera; X.

ESO4A

TUT4

Mejías; M..

ESO4A

CAST4

Pardo; B..

ESO4AB

ESPb4

Pardo; B..

ESO4AB

ESPa4

Lladó; A..

ESO4B

CAT4

Pardo; B..

BTX1B

MOD1L-1B

Sánchez; E..

ESO4B

ANG4

M.Pons; H..

ESO2AB

MAT2D

Batanas; J..

ESO4AB

ESPc4

Vila; R.

BTX1A

CAT1B

Horna; E.

BTX1A

MOD2C-1B

Piera; X.

BTX1A

FILO1B

Vila; R.

BTX1B

CAT1B

Casas; O..

BTX1B

MOD1L-1B

Sánchez; F.

BTX1B

MOD3L-1B

Piera; X.

BTX1B

MOD4L-1B

Zaidín; MdP..

BTX2B

MOD2L-2B

Zaidín; MdP..

BTX1B

MOD2L-1B

Horna; E.

BTX2A

MOD2C-2B

Pardo; B..

BTX2B

MOD1L-2B

Mas; G.

BTX2A

CAT2B

Sánchez; F.

BTX2A

HIST2B

Puigbó; X.

BTX2A

ANG2B

Puigbó; X.

BTX2B

ANG2B

Miron; E.

BTX2B

FILO2B

Casas; O..

BTX2B

MOD1L-2B

González; L.

BTX2B

MOD4L-2B

Vila; R..

BTX2B

MOD2L-2B

González; L..

BTX2B

MOD3L-2B
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimarts

1 2 3 4 5 6 7 8

AU2·5

2.5 BTX 1C

AU2·6

2.6 BTX 2C

AU2·7

2.7

AU2·8

2.8 ART

INF1

INFORMÀTICA 1

INF2

INFORMÀTICA 2

INF3

INFORMÀTICA 3

DIB

DIBUIX

LCN

LAB. CIÈNCIES N

AUD F

AUDIO FR.

Andreu; S.

ESO2B

DIB2

Andreu; S.

ESO2A

DIB2

Quintana; D..

BTX1C

MOD2AHB-1B

Quintana; D..

BTX1C

MOD1AHA-1B

Andreu; S..

ESO4AB

ESPb4

Andreu; S..

ESO3B

MUS3/DIB3

Quintana; D..

BTX1AC

MOD4A-1B

Quintana; D..

BTX2AC

MOD4A-2B

Mejías; M..

BTX2C

CAST2B

Vilarós; A

BTX1C

MOD3A-1B

Casas; O..

BTX2B

EST. EMPRE

Bono; B..

BTX2A

MOD3C-2B

Bono; B..

BTX1A

MOD3C-1B

González; L.

BTX2C

MOD3A-2B

González; L.

ESO4B

SO4

Mas; G..

BTX2C

CAT2B

Sánchez; F.

BTX2C

HIST2B

Grau R.; X..

ESO4AB

ESPc4

Miron; E..

ESO3AB

OPTb3

Torregrosa; V..

ESO4AB

INF-Avanç

Gómez; J..

ESO4AB

INF-Usuari

Batanas; J.

ESO1B

MUS1

Batanas; J.

ESO1A

MUS1

Batanas; J..

ESO3B

MUS3/DIB3

Villarrubia; N..

ESO1AB

CAST1D

Villarrubia; N..

ESO3AB

CAST3D

Lladó; A..

ESO3AB

CAT3D

Vilarós; A.

BTX1C

MOD1AHB-1B

Vilarós; A.

BTX1C

MOD1AHA-1B

Vilarós; A

BTX2C

MOD1A-2B

Bono; B..

ESO3B

CN3

Lorente; J.A..

ESO1A

CN1

Bono; B..

ESO4AB

ESPb4

Grífol; E.

ESO2B

FRANCÈS 2

Grífol; E..

ESO4AB

ESPc4

Grífol; E..

ESO3AB

OPTc3

Salvadó; I.

BTX1B

ANG1B
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimarts

1 2 3 4 5 6 7 8

AUD A

AUDIO ANG.

ESP1

ESPORTS

ESP2

ESPORTS

PISCI

PISCINA

PBAIX

PLANTA BAIXA

PLANT

PLANTA 1

ACTES

SALA D'ACTES

PATI

PATI

PATI2

PATI2

PLANT

PLANTA 2

Salvadó; I..

ESO1AB

ANG1D

Puigbó; X..

ESO2A

ANG2

Puigbó; X..

ESO2AB

ANG2D

Puigbó; X..

BTX2C

ANG2B

Salvadó; I.

BTX1C

ANG1B

Crespo; J.

ESO3A

EF3

Crespo; J.

BTX1C

EF1B

Crespo; J.

ESO1B

EF1

Crespo; J.

ESO1A

EF1

Bono; B..

GUARDIA

Romo; F..

GUARDIA
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Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimarts

1 2 3 4 5 6 7 8

N/D

CDE

DESPATX CAP D'E
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimecres

1 2 3 4 5 6 7 8

BIBLI

BIBLIOTECA

AU1·1

1.1 ESO 1A

AU1·2

1.2 ESO 1B

AU1·3

1.3 ESO 2A

AU1·4

1.4 ESO 2B

TEC1

TECNOLOGIA 1

TEC2

TECNOLOGIA 2

VOLUM

VOLUM

LFIS

LAB. FÍSICA

LQUIM

LAB. QUÍMICA

M.Pons; H..

ESO1B

LEC2/REL
Franc; B.

TdR

Muñoz; A..

ESO1A

CAT1

Vila; R..

ESO1AB

CAT1D

Hornos; M..

ESO1A

MAT1

Lorente; J.A.

ESO1A

CN1

Casas; O.

ESO1A

SO1

Salvadó; I..

ESO1B

ANG1

Lorente; J.A.

ESO1B

CN1

Zaidín; MdP..

ESO1B

MAT1

Casas; O.

ESO1B

SO1

Zaidín; MdP..

ESO4AB

MAT4D

Horna; E.

ESO2A

FQ2

Viscasillas; V..

ESO2A

CAST2

Muñoz; A..

ESO2A

CAT2

Hernández; A.

BTX1A

MOD1C-1B

Viscasillas; V..

BTX1B

MOD2L-1B

Viscasillas; V..

ESO2B

CAST2

Muñoz; A..

ESO2B

CAT2

Andreu; S.

ESO2B

DIB2

Piera; X.

ESO2B

SO2

Grau R.; X..

BTX1A

MOD3C-1B

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD3C-2B

Grau R.; X..

ESO4AB

ESPc4

Horna; E..

BTX1A

MOD2C-1B

Horna; E..

BTX1A

MOD2C-1B

Franc; B..

ESO4AB

ESPa4

Franc; B..

BTX1A

MOD4C-1B

Franc; B..

BTX1A

MOD4C-1B
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimecres

1 2 3 4 5 6 7 8

AU1·6

1.6 ESO 3A

AU1·7

1.7 ESO 3B

AU1·8

1.8 ESO 4A

AU1·9

1.9 ESO 4B

MUS

MÚSICA

ART-T

ART-TIC

AU2·1

2.1 BTX 1A

AU2·2

2.2 BTX 1B

AU2·3

2.3 BTX 2A

AU2·4

2.4 BTX 2B

Mateo; J.

ESO3A

TEC3

Zaidín; MdP..

ESO3A

MAT3

Mejías; M..

BTX2C

CAST2B

Sánchez; E..

ESO3A

ANG3

Grífol; E..

ESO3A

CAT3

Vila; R.

ESO3B

LEC3

Pardo; B..

ESO3AB

OPTa3

Hornos; M..

ESO3B

MAT3

Sánchez; F.

ESO3B

SO3

Vila; R..

ESO3B

CAT3

Viscasillas; V..

ESO3B

CAST3

Piera; X.

ESO4A

ÈTICA4

Pardo; B..

ESO4AB

ESPb4

Pardo; B..

ESO4AB

ESPa4

Hornos; M..

ESO4A

MAT4

González; L.

ESO4A

SO4

González; L.

ESO4B

SO4

Hernández; A..

ESO3AB

MAT3D

Hernández; A..

ESO1AB

MAT1D

Hernández; A..

ESO4B

MAT4

Batanas; J.

ESO1A

MUS1

Batanas; J..

ESO4AB

ESPc4

Batanas; J.

ESO1B

MUS1

Piera; X.

BTX1C

FILO1B

Mejías; M..

BTX2B

CAST2B

Vila; R.

BTX1A

CAT1B

Lorente; J.A.

BTX1A

TUT1B

Zaidín; MdP..

BTX1B

MOD2L-1B

Sánchez; F.

BTX1B

MOD3L-1B

Salvadó; I.

BTX1B

ANG1B

Piera; X.

BTX1B

FILO1B

Piera; X.

BTX1B

MOD4L-1B

Villarrubia; N.

BTX1B

TUT1B

Hornos; M.

BTX2A

MOD1C-2B

Zaidín; MdP..

BTX2B

MOD2L-2B

Sánchez; F.

BTX2A

HIST2B

Miron; E.

BTX2A

FILO2B

Mejías; M..

BTX2A

CAST2B

Puigbó; X.

BTX2A

TUT2B

Casas; O..

BTX2B

MOD1L-2B

Vila; R..

BTX2B

MOD2L-2B

González; L.

BTX2C

MOD3A-2B

González; L.

BTX2B

MOD4L-2B

González; L.

BTX2B

MOD3L-2B

Sánchez; F.

BTX2B

TUT2B
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimecres

1 2 3 4 5 6 7 8

AU2·5

2.5 BTX 1C

AU2·6

2.6 BTX 2C

AU2·7

2.7

AU2·8

2.8 ART

INF1

INFORMÀTICA 1

INF2

INFORMÀTICA 2

INF3

INFORMÀTICA 3

DIB

DIBUIX

LCN

LAB. CIÈNCIES N

AUD F

AUDIO FR.

Quintana; D.

BTX2C

MOD2A-2B

Andreu; S..

ESO4AB

ESPb4

Andreu; S..

ESO3A

MUS3/DIB3

Quintana; D.

BTX1C

MOD2A-1B

Andreu; S.

ESO2A

DIB2

Quintana; D.

BTX2C

MOD2A-2B

Vilarós; A

BTX1C

MOD3A-1B

Quintana; D..

BTX1AC

MOD4A-1B

Miron; E.

BTX2C

FILO2B

Salvadó; I.

BTX1C

TUT1B

Bono; B..

BTX1A

MOD3C-1B

Bono; B..

BTX2A

MOD3C-2B

Pardo; B..

BTX2B

MOD1L-2B

Mas; G..

BTX2B

CAT2B

Mas; G..

BTX2C

CAT2B

Mas; G..

BTX2A

CAT2B

Quintana; D.

BTX2C

TUT2B

Miron; E..

ESO3AB

OPTb3

Torregrosa; V..

ESO4AB

INF-Avanç

Gómez; J..

ESO4AB

INF-Usuari

Batanas; J..

ESO3A

MUS3/DIB3

Villarrubia; N..

ESO1AB

CAST1D

Muñoz; A..

ESO2AB

CAT2D

M.Pons; H..

ESO2AB

CAST2D

Villarrubia; N..

ESO3AB

CAST3D

Sánchez; E..

ESO3AB

ANG3D

Bono; B..

ESO4AB

ESPb4

Grífol; E.

ESO2B

FRANCÈS 2

Grífol; E..

ESO3AB

OPTc3

Grífol; E..

ESO1A

FRANCÈS 1

Grífol; E..

ESO4AB

ESPc4
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimecres

1 2 3 4 5 6 7 8

AUD A

AUDIO ANG.

ESP1

ESPORTS

ESP2

ESPORTS

PISCI

PISCINA

PBAIX

PLANTA BAIXA

PLANT

PLANTA 1

ACTES

SALA D'ACTES

PATI

PATI

PATI2

PATI2

PLANT

PLANTA 2

Puigbó; X..

ESO2B

ANG2

Puigbó; X..

ESO2AB

ANG2D

Puigbó; X..

ESO2A

ANG2

Crespo; J.

ESO4B

EF4

Crespo; J.

BTX1C

EF1B

Crespo; J.

ESO2A

EF2

Lorente; J.A..

GUARDIA

Sánchez; E..

GUARDIA
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dimecres

1 2 3 4 5 6 7 8

N/D

CDE

DESPATX CAP D'E

M.Pons; H.

AA
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dijous

1 2 3 4 5 6 7 8

BIBLI

BIBLIOTECA

AU1·1

1.1 ESO 1A

AU1·2

1.2 ESO 1B

AU1·3

1.3 ESO 2A

AU1·4

1.4 ESO 2B

TEC1

TECNOLOGIA 1

TEC2

TECNOLOGIA 2

VOLUM

VOLUM

LFIS

LAB. FÍSICA

LQUIM

LAB. QUÍMICA

Piera; X..

ESO1A

ARE/REL

Grífol; E..

ESO1A

TUT1

Lorente; J.A.

ESO1A

CN1

Salvadó; I..

ESO1A

ANG1

Villarrubia; N..

ESO1A

CAST1

Hornos; M..

ESO1A

MAT1

Mateo; J.

ESO1B

TEC1

Mateo; J..

ESO1B

TUT1

Mejías; M..

ESO4AB

CAST4D

Villarrubia; N..

ESO1B

CAST1

Muñoz; A..

ESO1B

CAT1

Zaidín; MdP..

ESO1B

MAT1

Horna; E.

ESO2A

FQ2

Hornos; M..

ESO2A

MAT2

Muñoz; A..

ESO2AB

CAT2D

Viscasillas; V..

ESO2A

LEC2

Romo; F.

ESO2A

SO2

Horna; E.

ESO2B

FQ2

Hernández; A..

ESO2B

MAT2

Horna; E..

ESO2B

TUT2

Piera; X.

ESO2B

SO2

Mateo; J.

ESO2B

TEC1

Mateo; J..

ESO3A

TEC3

Grau R.; X..

BTX1A

MOD3C-1B

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD4C-2B

Mateo; J..

ESO3B

TEC3

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD3C-2B

Vilarós; A.

BTX2C

MOD4A-2B

Franc; B..

ESO4AB

ESPa4

Horna; E..

BTX2A

MOD2C-2B

Franc; B..

BTX1A

MOD4C-1B

Horna; E..

BTX2A

MOD2C-2B

Franc; B..

BTX2A

MOD4C-2B

Franc; B..

BTX2A

MOD4C-2B
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dijous

1 2 3 4 5 6 7 8

AU1·6

1.6 ESO 3A

AU1·7

1.7 ESO 3B

AU1·8

1.8 ESO 4A

AU1·9

1.9 ESO 4B

MUS

MÚSICA

ART-T

ART-TIC

AU2·1

2.1 BTX 1A

AU2·2

2.2 BTX 1B

AU2·3

2.3 BTX 2A

AU2·4

2.4 BTX 2B

Grífol; E..

ESO3A

CAT3

Franc; B.

ESO3A

FQ3

M.Pons; H..

ESO2AB

MAT2D

Zaidín; MdP..

ESO3A

MAT3

Viscasillas; V..

ESO3A

CAST3

Viscasillas; V..

ESO3B

CAST3

Hornos; M.

ESO3B

TUT3

Piera; X.

ESO3B

CIUT3

Vila; R..

ESO1AB

CAT1D

Hornos; M..

ESO3B

MAT3

Sánchez; E..

ESO3B

ANG3

Pardo; B..

ESO4AB

ESPa4

Pardo; B..

ESO4A

CAT4

Sánchez; E..

ESO4A

ANG4

Hornos; M..

ESO4A

MAT4

Mejías; M..

ESO4A

CAST4

Hernández; A..

ESO1AB

MAT1D

Romo; F..

ESO1A

REL1

Mejías; M..

ESO4B

CAST4

Lladó; A..

ESO4B

CAT4

Hernández; A..

ESO4B

MAT4

Salvadó; I..

ESO1AB

ANG1D

Mejías; M.

ESO4B

TUT4

Lladó; A..

ESO4AB

CAT4D

Romo; F..

ESO2A

LEC2/REL

Lorente; J.A.

BTX1A

CMC1B

Villarrubia; N.

BTX1A

CAST1B

Piera; X.

BTX1C

FILO1B

Villarrubia; N.

BTX1B

CAST1B

Lorente; J.A.

BTX1B

CMC1B

Zaidín; MdP..

BTX1B

MOD2L-1B

Casas; O..

BTX1B

MOD1L-1B

Vila; R.

BTX1B

CAT1B

Hornos; M.

BTX2A

MOD1C-2B

Zaidín; MdP..

BTX2B

MOD2L-2B

Pardo; B..

BTX2B

MOD1L-2B

Pardo; B..

BTX1B

MOD1L-1B

González; L..

BTX2B

MOD3L-2B

Vila; R..

BTX2B

MOD2L-2B

Casas; O..

BTX2B

MOD1L-2B

Mejías; M.

BTX2B

CAST2B

Miron; E.

BTX2B

FILO2B

Sánchez; F.

BTX2B

HIST2B
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dijous

1 2 3 4 5 6 7 8

AU2·5

2.5 BTX 1C

AU2·6

2.6 BTX 2C

AU2·7

2.7

AU2·8

2.8 ART

INF1

INFORMÀTICA 1

INF2

INFORMÀTICA 2

INF3

INFORMÀTICA 3

DIB

DIBUIX

LCN

LAB. CIÈNCIES N

AUD F

AUDIO FR.

Quintana; D..

BTX1C

MOD2AHB-1B

Viscasillas; V..

BTX1B

MOD2L-1B

Hernández; A..

ESO3AB

MAT3D

Casas; O..

BTX2B

EST. EMPRE

Puigbó; X..

BTX2C

ANG2B

Quintana; D..

BTX2AC

MOD4A-2B

Quintana; D..

BTX1AC

MOD4A-1B

Vilarós; A

BTX1C

MOD3A-1B

Bono; B..

BTX1A

MOD3C-1B

Mas; G.

BTX2C

CAT2B

Miron; E.

BTX2A

FILO2B

Vila; R.

BTX1C

CAT1B

Sánchez; F.

BTX2C

HIST2B

Miron; E.

BTX2C

FILO2B

Gómez; J..

ESO4AB

INF-Usuari

Grau R.; X..

ESO3A

TEC3

Grau R.; X..

ESO3B

TEC3

Villarrubia; N..

ESO1AB

CAST1D

Zaidín; MdP..

ESO4AB

MAT4D

Lladó; A..

ESO3AB

CAT3D

Vilarós; A.

BTX1C

MOD1AHA-1B

Vilarós; A

BTX2C

MOD1A-2B

Bono; B..

BTX2A

MOD3C-2B

Grífol; E.

ESO1B

FRANCÈS 1

Grífol; E..

ESO2A

FRANCÈS 2
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dijous

1 2 3 4 5 6 7 8

AUD A

AUDIO ANG.

ESP1

ESPORTS

ESP2

ESPORTS

PISCI

PISCINA

PBAIX

PLANTA BAIXA

PLANT

PLANTA 1

ACTES

SALA D'ACTES

PATI

PATI

PATI2

PATI2

PLANT

PLANTA 2

Sánchez; E..

ESO3AB

ANG3D

Sánchez; E..

ESO4AB

ANG4D

Puigbó; X.

BTX2A

ANG2B

Sánchez; E..

ESO4B

ANG4

Salvadó; I.

BTX1A

ANG1B

Crespo; J.

ESO2B

EF2

Crespo; J.

ESO2A

EF2

Crespo; J.

ESO3A

EF3

Crespo; J.

BTX1B

EF1B

Crespo; J.

ESO4A

EF4

Grau R.; X.

BTX1A

EF1B

Piera; X..

GUARDIA

Horna; E..

GUARDIA
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Dijous

1 2 3 4 5 6 7 8

N/D

CDE

DESPATX CAP D'E

M.Pons; H.

AA

M.Pons; H.

AA

M.Pons; H.

AAF
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Divendres

1 2 3 4 5 6 7 8

BIBLI

BIBLIOTECA

AU1·1

1.1 ESO 1A

AU1·2

1.2 ESO 1B

AU1·3

1.3 ESO 2A

AU1·4

1.4 ESO 2B

TEC1

TECNOLOGIA 1

TEC2

TECNOLOGIA 2

VOLUM

VOLUM

LFIS

LAB. FÍSICA

LQUIM

LAB. QUÍMICA

Muñoz; A.

COORD

Mateo; J.

ESO1A

TEC1

Salvadó; I..

ESO1A

ANG1

Hernández; A..

ESO1AB

MAT1D

Casas; O.

ESO1A

SO1

Casas; O.

ESO1B

SO1

Villarrubia; N..

ESO1B

CAST1

Salvadó; I..

ESO1B

ARE1

M.Pons; H..

ESO2AB

MAT2D

Viscasillas; V..

ESO2A

CAST2

Hornos; M..

ESO2A

MAT2

Hernández; A.

BTX1A

MOD1C-1B

Puigbó; X..

ESO2B

ANG2

Piera; X.

ESO2B

SO2

Hernández; A..

ESO2B

MAT2

Muñoz; A..

ESO2B

CAT2

Grau R.; X..

ESO4AB

ESPc4

Mateo; J..

ESO2A

TEC2

Mateo; J..

ESO1B

TEC1

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD3C-2B

Torregrosa; V..

BTX2A

MOD4C-2B

Vilarós; A.

BTX2C

MOD4A-2B

Franc; B..

BTX1A

MOD4C-1B

Franc; B..

BTX2A

MOD4C-2B

Horna; E..

ESO2A

FQ2
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Divendres

1 2 3 4 5 6 7 8

AU1·6

1.6 ESO 3A

AU1·7

1.7 ESO 3B

AU1·8

1.8 ESO 4A

AU1·9

1.9 ESO 4B

MUS

MÚSICA

ART-T

ART-TIC

AU2·1

2.1 BTX 1A

AU2·2

2.2 BTX 1B

AU2·3

2.3 BTX 2A

AU2·4

2.4 BTX 2B

Salvadó; I.

BTX1C

ANG1B

Grífol; E..

ESO3A

CAT3

Sánchez; F.

ESO3A

SO3

Bono; B.

ESO3A

CN3

Piera; X.

ESO3A

CIUT3

Vila; R..

ESO3B

CAT3

Viscasillas; V..

ESO3B

CAST3

Sánchez; F.

ESO3B

SO3

Bono; B.

ESO3B

CN3

Pardo; B..

ESO4AB

ESPb4

Villarrubia; N..

ESO3AB

CAST3D

Vila; R..

ESO1AB

CAT1D

Pardo; B..

ESO4A

CAT4

Hornos; M..

ESO4A

MAT4

González; L.

ESO4A

SO4

Bono; B..

ESO4AB

ESPb4

Mejías; M..

ESO4B

CAST4

Hernández; A..

ESO4B

MAT4

Piera; X.

ESO4B

ÈTICA4

Mejías; M..

BTX2B

CAST2B

Batanas; J.

ESO1B

MUS1

Batanas; J.

ESO1A

MUS1

Lorente; J.A.

BTX1A

CMC1B

Horna; E.

BTX1A

MOD2C-1B

Villarrubia; N.

BTX1A

CAST1B

Sánchez; F.

BTX1B

MOD3L-1B

Lorente; J.A.

BTX1B

CMC1B

Piera; X.

BTX1B

MOD4L-1B

Casas; O..

BTX1B

MOD1L-1B

Villarrubia; N.

BTX1B

CAST1B

Mejías; M.

BTX2A

CAST2B

Horna; E.

BTX2A

MOD2C-2B

Hornos; M.

BTX2A

MOD1C-2B

Miron; E.

BTX2B

FILO2B

González; L.

BTX2B

MOD3L-2B

González; L.

BTX2B

MOD4L-2B

Sánchez; F.

BTX2B

HIST2B

Mas; G..

BTX2B

CAT2B
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Institut Mediterranea
E - El Masnou

Curs 2014-15 Untis 2015
23/10/2014  

Divendres

1 2 3 4 5 6 7 8

AU2·5

2.5 BTX 1C

AU2·6

2.6 BTX 2C

AU2·7

2.7

AU2·8

2.8 ART

INF1

INFORMÀTICA 1

INF2

INFORMÀTICA 2

INF3

INFORMÀTICA 3

DIB

DIBUIX

LCN

LAB. CIÈNCIES N

AUD F

AUDIO FR.

Andreu; S.

ESO2A

DIB2

Andreu; S..

ESO3A

MUS3/DIB3

Andreu; S.

ESO2B

DIB2

Andreu; S..

ESO3B

MUS3/DIB3

Andreu; S..

ESO4AB

ESPb4

Mejías; M.

BTX2C

CAST2B

Quintana; D..

BTX1AC

MOD4A-1B

Quintana; D..

BTX2AC

MOD4A-2B

Vilarós; A.

BTX1C

MOD1A-1B

Vilarós; A

BTX1C

MOD3A-1B

Bono; B..

BTX2A

MOD3C-2B

González; L.

BTX2C

MOD3A-2B

González; L.

ESO4B

SO4

Villarrubia; N.

BTX1C

CAST1B

Pardo; B..

BTX1B

MOD1L-1B

Sánchez; F.

BTX2C

HIST2B

Sánchez; E..

ESO4AB

ANG4D

Torregrosa; V..

ESO4AB

INF-Avanç

Batanas; J..

ESO4AB

ESPc4

Batanas; J..

ESO3A

MUS3/DIB3

Batanas; J..

ESO3B

MUS3/DIB3

Muñoz; A..

ESO2AB

CAT2D

Sánchez; E..

ESO3AB

ANG3D

Zaidín; MdP..

ESO4AB

MAT4D

M.Pons; H..

ESO2AB

CAST2D

Vilarós; A

BTX2C

MOD1A-2B

Lorente; J.A..

ESO1B

CN1

Grífol; E..

ESO4AB

ESPc4
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RELACIÓ DE CONTINGUT: 

 

00.-  Procés - Resum Introducció LIDER 

01.-  Informe Gimnàs LIDER 

02.-  Informe IES Mediterrània LIDER 

03.-  Informe Lider Cafetería 

04.-  Resultats Lider  Mòdul  1Objecte 

05.-  Resultats Lider Cafeteria Objecte 

06.-  Resultats Lider Cafeteria Referència 

07.-  Resultats Lider Mòdul 1 Referència 

08.-  Resultats Lider Mòdul 2 Objecte 

09.-  Resultats Lider Mòdul 2 Referència 



El primer pas es introduir la descripció del projecte (LIDER 1). Primer cal indicar els 

paràmetres clau referents a la zonificació climatològica  (zona C2, localitat Barcelona) 

i la cació (sector terciari) i les 

característiques per defecte dels espais habitables, tipologi condicions  

higrotèrmiques i nombre de renovacions hora requerides. Posteriorment, 

informació de caràcter merament administratiu; les dades del  projecte  i  del/s  autor/s 

s.  

En el segon apartat ens  trobem la definició envolupant  

de Es primordial haver detectat amb antelació totes les singularitats de que es 

composa el projecte definides fins el detall constructiu, les quals cal completar en el 

gestor de la Base de dades (LIDER 2). 

base de dades

en dos grans famílies, OPACS  (materials i productes; tancaments i particions interiors) i 

SEMITRANSPARENTS (vidres; marcs; buits i lucernaris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LIDER 1. Descripció del projecte 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

LIDER 2. Gestió de la Base de dades 

 
Vist que la base de dades comença sense informació, cal carregar les bases de dades 

necessàries, les quals facilita el programa. La  obtenim  son 

les normalitzades pel  CTE (LIDER 3). 

 

 

 

 

 

LIDER 3. Carrega del banc de dades Catàleg constructiu CTE 

 
Un cop carregada la base de dades, es pot començar a definir els tancaments i 

particions interiors.  

Crearem diferents grups 

constructius  (LIDER  4) que composaran la 

, en funció del  

disseny del nostre edifici. En el nostre cas 

tenim: 

  

 Forjats de planta (interior)  

 Forjat sanitari (en contacte amb el 

terreny)  

  

 Cobertes  

        LIDER 4. Creació de subgrups 

Un cop arribat aquest punts iniciarem la introducció dels elements constructius (LIDER 

5) dins de cada tipologia abans creada. Cal que el nom que hi posem no sigui  

excessivament  llarg, ni tampoc utilitzar símbols com accents, barres o parèntesis. Vist 

això podem iniciar la definició de cada material que composa 

seleccionant  mitjançant  el desplegable i introduint el seu gruix.  

verticals 

superior  a inferior. 

A la figura (LIDER 5) observem el llistat de materials amb la seva informació  

característica, GRUIX, CONDUCTIVITAT, DENSITAT, CALOR ESPECÍFIC i RESISTÈNCIA 

TÈRMICA. A la part inferior trobem el detall format 

últim es situa el valor de transmitància tèrmica U (W/m2K). 

A continuació realitzem novament aquests passos anteriors (LIDER 3/4) a apartat  

semitransparents per tal definir cada obertura (LIDER  6), encara  

que aquesta és més senzilla, ja que només cal introduir la tipologia de vidre i marc, 

situar el percenta marc i per últim fixar la 

permeabilitat al aire  (m3/hm2 a 100 Pa) en funció de la classe de fusteria recollit al CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 5. Introducc  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER 6. Introducc  

 
Cal puntualitzar també, que en la creació ts semitransparents molts del  

materials venen definits per defecte, en cas de voler variar algun valor, cal cercar en 

el desplegable i situar en vidre (LIDER 7) el nou Factor solar (g) o introduir les noves 

propietats del marc (LIDER 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edifici, cal guardar la base de dades. També ens pot ser necessari utilitzar aquests 

detalls constructius en altres projectes, doncs en aquest cas a la base de dades 

trobem la opció, sobre de cada apartat inicial, de guardar la llibreria, el qual ens faria  

una copia dels nostres elements  escollits. Arribats  aquest  pas  ja  podem seleccionar, 

 

El  següent  pas  el  trobem  a  la  pestanya  OPCIONS  Espai  de  treball  (LIDER  9),  en  

el  qual  hem  alçada, base 

acció  (situades  

als extrems dels elements que dibuixarem); és recomana no donar uns valors  excessius,  

ja que ens poden ocultar la visió de trobades entre paraments. En quant a la 

representació de cobertes, seleccionem que e

que  ens  ajudarà  a  definir  els  

al seleccionar; també marquem la triangulació automàtica, factor important, ja que 

depenent del disseny de la coberta, poden quedar petites obertures entre elements 

(inapreciables per la vista a la pantalla), que alhora de calcular ens donarien  

el programa triangularà els tancaments de coberta 

unint-los correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 9. Opcions, Espai de treball, dimensions i altres 



uem també la 

opció continuar càlculs encara que no es  compleixin  els  requisits  mínims,  vist  que el  

nostre  propòsit  és  que  realitzi  els càlculs complerts i així utilitzar les dades extretes per 

tal de millorar els el cas de nova  edificació,  no  és  

recomana seleccionar aquest punt, ja que és podrien realitzar avaluacions amb 

edificis que no compleixin els requisits de la norma. 

El següent apartat és OPCIONS Construcció  Tancaments i particions (LIDER 10) on cal 

indicar les mb 

Gestió de base de dades, vist que el programa detectarà 

cada selecció i la prendrà com a referència alhora de dibuixar els elements. Al nostre 

cas tenim: 

 MUR FAÇANA, el parament  

 BUITS amb , lliscant. En 

aquest punt cal saber les més estàndard  que  trobem 

als tancaments, la  resta caldrà modificar-les. Aquest pas ens estalviarà feina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 10. Opcions, Construcció, tancaments i particions interiors 

 

També en els buits, cal tenir en compte la existència de proteccions solars (LIDER 11), 

veient que si la tipologia de finestres  tracta  de  manera  homogènia totes les  façanes 

o en can

tenir  tipologies diferenciades, és millor deixar aquest apartat en blanc i modificar-les in-

situ al dibuix. Per altra banda si totes tenen elements en comú la protecció, cal definir-

ho en aquest punt indicant les dimensions de SORTINTS LATERALS o VOLADÍS (LIDER 11), 

com també en el cas de que la disposició sigui en LAMES VERTICALS (LIDER 12) o 

HORITZONTALS (LIDER 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIDER 11. Definició proteccions solars, Voladís i laterals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER 12./13. Definició proteccions solars, Lames verticals i horitzontals 

  

 

 



Continuant amb el llistat anterior (LIDER 10) trobem:  

 TANCAMENTS HORITZONTALS CONTACTE EXTERIOR, per la formació de cobertes 

planes o plana no 

transitable amb graves.  

 TANCAMENTS SINGULARS, on situem les cobertes inclinades, façanes o 

particions singulars amb inclinació; en el nostre cas tenim la coberta inclinada a 

dos aigües al gimnàs de perfil metàl·lic.  

  

 TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY, per a formació de soleres. Nosaltres hi 

situarem el forjat sanitari. En ca -

demanat per normativa a DB-HE.  

 MUR EN CONTACTE AMB EL TERRENY, en el nostre cas no hi ha murs  de 

contenció de terres o per la formació de plantes sota rasant.  

 PARTICIÓ INTERIOR HORITZONTAL, cal indicar l element de forjat interior entre 

plantes.  

 

 
 

Un cop realitzat els apartats anteriors, cal seleccionar OPCIONS Construcció  PONTS 

TÈRMICS. Es determinaran les característiques dels ponts tèrmics. Només es podrà 

definir un tipus de pont tèrmic per a cada punt de trobada. 
 

A continuació resumim els valors de càlcul pels Ponts Tèrmics lineals:  
 

 Forjat entre pisos F2C (LIDER 14), forjat exterior amb façana  R2EEC (LIDER 15),  

coberta planta amb façana R2C(LIDER 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 14./15./16. P.T.L. Forjats, F2C / R2EEC / R2C 

 Mur exterior amb solera en contacte amb el terreny SM2C (LIDER 17).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
LIDER 17. P.T.L. Contacte amb terreny, SM2C 

 
 

 Tancament  vertical façana cantonada entrant C6C (LIDER  18),  trobada  amb  

buit de finestra W2Ci pilar façana P7C (LIDER 19), façana cantonada sortint 

C2C (LIDER 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIDER 18./19./20. P.T.L. Tancament vertical, C6C / W2C  P7C / C2C 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ!! Cada vegada que simulem amb LIDER caldrà redefinir  les 

característiques dels ponts tèrmics si s'ha tancat i obert el programa amb 

anterioritat. El motiu es que, cada vegada que s'obre un  arxiu, es reinicien per 

defecte els valors dels ponts tèrmics. 



Un c

ponts tèr

i de treball planta per planta, les quals contindran els espais a estudi. El dibuix es 

pot realitzar mitjançant la CAD o creant manualment el polígon 

de les plantes a partir de la introducció de coordenades. En el nostre cas ho hem fet 

de la segona manera, partint de les cotes de les plantes dels plànols que teníem en 

paper. Doncs creiem preferible i amb més fiabilitat la 

mitjançant coordenades. Cal només dibuixar el perímetre exterior.  

En el nostre cas, començarem amb la introducció del forjat sanitari. Seleccionant  

ens  surt  el  quadre  (LIDER  21) en el nom  (el  

programa no permet modificar-ho); planta anterior, en aquest cas ninguna;  

multiplicador, a en cas de tenir  plantes iguals (no es recomana utilitzar-ho, per 

possibles problemes al calcular); alçada dels espais (incloent gruixos de forjat) i cota 

tots els espais que contingui  dita planta o pel  contrari  aprofitar  només  el  perímetre,  

 

Resumint, marquem (els murs tindran la mateixa alçada) i  

marquem crear espai  igual a planta, així al tancar crearan  ambdós, 

planta i espai. 

 

 

 

 

LIDER 21. Creació nova planta, forjat sanitari i espai igual a planta 

En aquest cas, només tenim un planta,  però en  les  futures  accions  cal  tenir present  

que abans de començar a dibuixar, cal tenir seleccionada correctament la 

a 

introduir-les i 

simultàniament anirem veient ra cada vèrtex perimetral i la superfície  

que compren  (LIDER  23). Cal veure que a la barra vertical  esquerra, a la part  inferior, 

-ne 

sempre i quan la planta estigui en edició, un cop acceptada la geometria no podrem 

modificar-la. 

No obstant, a ens trobem que no es possible la 

 (LIDER 22), ja que el programa no 

ho admet. Vist aquest avís, ens hem vist obligats a adaptar i simplificar la geometria de 

la planta per restar-ne uns quants vèrtex, ja que la planta del nostre edifici en conté 34 

vèrtex.  

 

 

 

 

 
 

LIDER 22. Avís LIDER de la impossibilitat de crear polígon de més de 30 vèrtex. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LIDER 23. Introducció de coordenades. 

ATENCIÓ!! introduint els punts en sentit 

ANTIHORARI. Es necessari crear copies de seguretat després de cada pas, el 

programa no té opció de desfer accions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 24. Espai de treball, introducció coordenades perímetre forjat sanitari 

 

i llavors es crearà la geometria de la planta. Tot seguit seleccionem la icona de la 

barra vertical esquerra  (LIDER 25). A partir 

 ada  inicialment  introduïda  

(LIDER 21). Seleccionant a la barra superior, la obre un  

desplegable que mostra tots els murs o elements, en els quals si els pitgem ens marca a 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 25. Planta 01, forjat sanitari, murs. A  

Cal que revisem tots els elements, per tal de confirmar que han sigut correctament 

creats. Mitjançant el botó dret del ratolí sobre el propi element en planta o sobre el 

llistat d qüestió, obrim una pestanya que ens permet entrar dins les 

-les i modificar-les (excepte en alguns aspectes). Si 

editar  

modificar-h 1  en canvi ens permet 

consultar i determinar aspectes importants, que analitzarem més endavant, quan 

creem espais.  

Seguim doncs, comprovant el forjat en contacte amb el terreny (LIDER 26), en el nostre 

cas 

formigó pretesat i revoltons de formigó i xapa de compressió, que en el programa li 

hem assignat el nom de . En indica  la  cota  de  

treball, encara que no és editable.  Farem el mateix amb els murs de façana; editarem 

i escollirem la composició creada per aquest.  

 

 

 

 

 

 

 
 

LIDER 26. Planta 01_Espai 01, pestanya editar Forjat contacte amb el terreny 

El pas següent serà delimitar els espais de la planta. Això serà possible mitjançant 

de la barra vertical esquerra,  la professora 

Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra, del Departament de Física Aplicada, ens va 

recomanar  només en 4 parts i estudiar-les per separat. El 

motiu es degut a que, a part de tenir una geometria força complexa,  el nostre edifici 

els programes LIDER y CALENER tenen limitacions 

 

superin els 100 espais. Si es superen el màxim nombre d'espais admesos, en LIDER 

poden aparèixer errors com External Exception: EEFACE, o un error pel qual no es simula 

l'edifici de referència.  



Per tant, hem cregut oportú realitzar 4 espais per planta (mitjançant coordenades  en  

planta). Cada planta quedarà dividida per zona 1 (Ala Nord), zona 2 (Ala Oest), zona 

3 (Ala Sud) i zona 4 (Ala Est), a (LIDER 27).  Un cop 

delimitats  els  espais, cal que 

assignarà els tancaments o divisòries oportunes. 

A aquests 4 espais, hi hem de sumar, per  altra  banda,  els espais que hem unificat, 

sempre i uperfície, orientació, 

etc. Com 

comunica directament amb la coberta. questa unificació en un sol espai, 

que ens facilitarà la introducció de dades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER 27. Planta 01. spais. 

Ara sí, al tenir creats els  espais amb els  seus corresponents  tancaments i forjats,  cal  

recórrer r element, donant conformitat de que 

tot està bé. Com hem dit anteriorment, desplegant el 

revisar-les i modificar-les.  

Ens permet consultar i determinar aspectes importants dels diferents espais, que 

analitzem a continuació (LIDER 28): 

 NOM: igual que amb la planta, el nom no és modificable.  

 condicionat, no condicionat i no habitable. 

En aquest cas es troba calefactat per la caldera de gasoil, condicionat. 

 

en aquest cas és Mitja, 8h. Aquest punt és important per tal de valorar 

 del recinte i així que és tingui en compte els guanys. Les opcions són 

alta, mitja o baixa i en franges de 8h, 12h, 16h o 24h. En 

 el 

stanqueïtat, el 

determinem a partir de la taul -

caracteritzat amb el nivell 4, vist que hi  ha obertures de ventilació permanent. 

 

 Nº DE PILARS: al no poder-los dibuixar cal indicar la unitat de pilars, ja que el 

programa els tindrà en compte mitjançant el càlcul dels ponts tèrmics.  

 

plantes.  

 ALTURA(m), AREA(m2) i VOLUM(m3): no es permet modificar, estan per a 

consulta.  

 CONDICIONS HIGROTÈRMIQUES INTERIORS: cal indicar la generació de vapor en 

classe 3.  

 REDISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LA RADIACIÓ: per mostrar la proporció en la  

simulació del guanys per la radiació. Seleccionem la prefixada pel  programa  

(60%  al  terra,  resta  de  paraments proporcional a les àrees).  

 NUMERO RENOVACIONS HORA NECESSARI: només es editable als espais 

habitables. En el nostre cas no hi ha obertures permanents, i vist que la 

aris al obrir les 

finestres, ja que en condicions normals no es possible estimar el temps 

t deixar el 

valor de defecte, 1 re/h.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER 28. Planta 01_Espai 01, pestanya propietats. 

 

 29). A aquesta cal introduir la potencia 

instal·lada en il·luminació i el  de 

Si aquest  fos  un  edifici  de  nova construcció tindríem en el plec de condicions de 

projecte, totes les disposicions i característiques sobre la nostre instal·lació 

, encara que en aquest cas ens cal realitzar la simulació mitjançant 

programes especialitzats,  en  el  nostre  cas  el  DIALUX(2). 

estat  realitzat  a  tots  els espais habitables.  

mitjanes corresponents de les potencies instal·lades i els VEEI dels espais que composen 

cada zona. Més que res es una aproximació. Hem escollit per a totes les zones de 
2 per cada 100 lux  (VEEII límit segons el CTE-HE3),  ja que en 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 29. Planta 01_Espai 01, pestanya il·luminació. 

Quan tenim tots els espais revisats cal parar atenció als elements que composa 

Iniciant pel forjat sanitari i els murs de façana, els quals es 

comproven igual que en el pas anterior (LIDER 26). Per tal de canviar-los només cal 

prémer el botó 

anviar el tipus de 

tancament al tipus que desitgem i/o posteriorment poder fer-hi modificacions 

necessàrie ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 30 s. 

En aquesta última pestanya (LIDER 30) a la part superior, ens permet seleccionar el 

propi tancament amb  la  solució  constructiva  que  hem  creat  nosaltres  a  la  base  

de  dades, en aquest cas es .  inferior trobem la 

- -hi 

dimensions que tindrà en referència al tancament, lespròpies del pas de  



porta/finestra/lucernari  i  si existeix una reculada del pla de façana. Cal tenir present 

ó de buits, és la que utilitza 

el programa per a totes les tipologies de tancaments que necessitin tenir un buit en ell. 

Tot continuant, parem atenció als elements interiors (LIDER 31), a on igual que els 

anteriors podem seleccionar  la  solució  constructiva  adient  de  la  partició  interior  i  

la  tipologia,  estàndard o adiabàtica. Aquesta última (adiabàtica) només la utilitzarem 

tjanera, vist que en el càlcul no se li atribueixen transmitància 

 això no és te en compte en el balanç energètic. 

 

 

 

 

 

 
LIDER 31. Paret interior, envà de s  

 
-hi els buits (LIDER 32): 

 

 

Seguint els passos fins ara exposats, revisarem per complet  la planta baixa i iniciarem 

la planta superior Com 

(LIDER 19

la cota de treball, ens ve marcada 

(encara que la podem modificar, tot i que no es necessari). Per finalitzar, cal designar si 

 tingui la mateixa geometria, en el 

nostre cas no, no  

 p aquesta opció cal tenir-la en compte 

en cas de voler copiar els espais a la planta superior o en cas de voler un espai únic. 

Doncs introduïm la geometria de la planta primera i espais mitjançant les coordenades 

obtingudes, generem forjats i murs (LIDER 28). 

 

LIDER 32. Planta Baixa, espais i buits. 

Cal destacar que, el programa, al seleccionar ens 

realitza tot el perímetre com a forjat exterior, encara que nosaltres hem de veure  que 

tenim diferents tipus de tancaments, com en el cas del gimnàs (mòdul 2), que hi té una 

coberta inclinada a dues aigües de xapa metàl·lica (LIDER 33). Per crear aquests tipus 

elements, cal que utilitzem com a guia la  per delimitar elements 

plans i la  per formar els elements inclinats. Aquestes opcions les  

trobarem a la barra vertical esquerra. 

 

 

 

 

 

 

LIDER 33. Coberta de gimnàs a dues aigües de xapa metàl·lica. 

Cal treballar amb permetrà realitzar elements 

continguts en  

les unions entre paraments per tal de  donar la forma triangular a la coberta. Vist  això,  

 seleccionem  amb  botó  dret  el  tipus  de  

parament a dibuixar, abans de seleccionar la correlació de punts que formen els 

elements a demanarà que assignem a quin espai pertany el 

tancament a realitzar, els extrems de la línia auxiliar ca -

horari, dits extrems canviaran a color verd i al finalitzar crearem cada element. 

Seguint s descrits fins ara 

amb les dues plantes restants (planta primera i planta segona). Com veiem amb 

descrita anteriorment (LIDER 21), per crear el nivell superior 

(LIDER 34), cal que reconeguem la planta anterior 

la cota de treball, ens ve marcada (encara que la podem modificar, tot i 

que no es necessari). Per finalitzar, cal designar 

planta a crear tingui la mateixa geometria, en el nostre cas no, no 

així que també haurem de dibuixar el perímetre mitjançant coordenades. 

En quant als espais, es pot seleccionar 

 aquesta opció cal tenir-la en compte en cas de voler copiar els espais 

a la planta superior o en cas de voler un espai únic. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER 34. Planta 02. Geometria planta. 

 
La planta segona sí que manté la mateixa geometria i els mateixos espais que la 

planta primera, per tant, en aquest següent pas si que ens permetem seleccionar la 

 i crear-ne la planta segona(LIDER 35). De la 

mateixa manera que hem creat els buits, les característiques de cada zona o divisió, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 35. Planta 03. Vista 3D i arbre informació. 

 

Com lles  amb tota la informació necessària:  

 Intensitat baixa (laboratoris i tallers, vestidors, banys i serveis de planta), mitja  

despatxos professorat) i alta (aules,  

menjador, administració i consergeria) en regim de 8h.  

 Condicions higrotèrmiques: interior classe 3 (excepte, classe4, cuina de la 

cafeteria i dutxes del gimnàs).  

 Número de renovacions hora requerides en funció dels càlculs realitzats.  

  per la qualificació 

de CALENER (potencia instal·lada, VEEI).  

 Espais no condicionats (cuina, ca  

 Espais no habitables (sala de calderes, buit ascensor. 

Arribat a aquest punt, haurem de crear el forjat de la planta segona, que serà la 

clic sobre cada zona i es crearan els corresponents forjats de cadasc

coberta plana no transitable a base de formigó Termita per formació 

de pendents, dues capes de feltre de 2 mm, dues capes de tela asfàltica i acabat de 

grava 

pertinents al vestíbul.  

Quan  hem  tingut  en  compte  totes  les  recomanacions  i  explicacions  anteriorment  

exposades,  només ens caldrà dos últims passos abans de calcular:  

1. Unir  espais  com  les  caixes  o  el  vestíbul  

del passadís central. Espais els quals comuniquen en vertical en totes les plantes 

i tenen un nombre de renovacions hora elevat per la seva composició. Per unir 

seleccionem tenint el de planta baixa com a base. Dita opció permet com a 

màxim unir dos espais cada vegada, així que  cal repetir-ho fins a completar-ho 

(LIDER 36). 

2. 

 i les coordenades inicials, dibuixarem els elements que creen 

ombra s també ho son els murs perimetrals, 

les parets dels mòduls confrontants, etc. (LIDER 37, 38 i 39).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 36  

 
introduït: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LIDER 37. Vista 3D zona Nord- . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 38. Vista 3D zona Nord-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 39. es pels arbres. 

 

Més imatges en 3D ( LIDER 40 i 41): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 40. Vista 3D Edifici. Façana NORD i OEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 41. Vista 3D Edifici. Façana EST. 



Aquí tenim les imatges de la cafeteria i del gimnàs, respectivament (LIDER 42): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
LIDER 42. Cafeteria i gimnàs (Mòdul 3 y mòdul 2) 

 

Arribats aquest punt podem veure que el programa ens ha permès introduir tota la 

 CALCULAR. El procés de càlcul 

pot trigar uns quants minuts, ja que 

comparar-ho creant virtualment un edifici de referència amb els paràmetres normatius 

del CTE. 

No obstant, hem de recordar que, com hem dit anteriorment cada vegada que 

simulem amb LIDER caldrà redefinir  les característiques dels ponts tèrmics si s'ha tancat 

i obert el programa amb anterioritat ja que es reinicien per defecte els valors dels ponts 

tèrmics. Així que abans de prémer el botó CALCULAR hem de tenir en compte aquest 

detall.  

Com dèiem inicialme ministrador 

(a la gran majoria de sistemes operatius, es genera aquest error) per tal que aquest ens 

permeti no solament veure els  PDF 

dels resultats obtinguts (LIDER 43). 

comparació entre la demanda de calefacció 

i refrigeració del edifici objecte amb el de referencia, en percentatge i en un 

diagrama de barres. 

 

 

A continuació mostrem exemples dels resultats que hem obtingut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 43. Resultats Lider. Quadre de conformitat amb el CTE1 

 
NO  COMPLEIX amb  els  requisits  del  DB-HE1,  però  

com hem dit mostra el percentatge de la demanda de referència i la 

proporció relativa calefacció  refrigeració en el global del no

Mediterrània, de manera que la suma es 100. 

En el nostre cas es comprova que la demanda de calefacció es superior a la de 

a (la barra es mostra vermella), mentre que la de refrigeració es 

menor que la del edifici de referencia, per tant no compleix la normativa. La barra es 

demanda es menor que la del edifici de referencia, o de color vermell si aquesta es 

major. 

                                                           
1 GRÀFIC DE BARRES, percentatge de la demanda de Referència:  

VERMELL  EDIFICI OBJECTE CALEFACCIÓ  

VERD  EDIFICI OBJECTE REFRIGERACIÓ  

CIAN  EDIFICI REFERÈNCIA CTE 

 



En la part inferior del quadre del resultat, si procedeix, apareixen altres limitacions 

imposades pel CTE-  

problemes en els valors màxims de les transmitàncies tèrmiques dels tancaments 

(LIDER 44) que es llista en el quadre de text; per tant, encara que no hagués problemes 

amb el CTE-HE1. 

 

 

 

 

 

LIDER 44. Resultats Lider. Exigències tèrmiques.  
 

s que es creen pel càlcul, i extreure-hi les 

dades que necessitarem per la nostra avaluació sobre el balanç energètic complert. 

qual trobem un resum de les dades introduïdes classificades per espais (LIDER 45) a on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER45. Extret de resultats. Quadre espais resum introducció dades 

demanda 

individual, mitjançant eferència 

(LIDER 46). Encara que com dèiem caldrà cercar  les  dades  amb  unitats  

normalitzades  (kWh)  alhora  de comparar  la  demanda  teòrica  amb  els consums 

reals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 46. Extret de resultats. Quadre de CONFORMITAT AMB EL CTE. 

 

A més de la superfície de cada espai i el nombre de vegades que es repeteix (en cas 

calefacció com per refrigeració:  

1. El percentatge del màxim valor trobat entre tots els esp

demanda apareix amb el número 100; la resta amb el percentatge respecte el 

valor màxim. Aquesta columna ajuda a localitzar els espais que major 

contribució tenen a la demanda.  

2. El percentatge de la demanda respecte a la de referencia

complet, un valor superior a 100 indica una demanda superior a la de 

referencia.  

 upant (LIDER 48) 

amb el càlcul de la transmitància, les capes que els formen i els seus gruixos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER48. Extret de resultats. Quadre de ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
Vist que els elements l tot la informació que 

precisem, cal seguir la ruta dels arxius a on tenim instal·lat el programa  LIDER. 

[ruta informàtica]      C:\Program Files (x86)\CTE\Lider\Resultados 

 

Si  cerquem  els  fitxers   el   

referència) son els arxius creats per LIDER, a fi de poder comparar el nostre edifici 

objecte am informació del  

consum en kWh per m2 de mitjana  any  calefacció i refrigeració. 

Aquests els podem obtenir amb el resum per es per  

cada parament (LIDER 49). El procés de càlcul analitza tots els  espais  condicionats,  

els quals seran més restrictius a partir dels espais contigus no condicionats i no 

habitables, aïllar- . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIDER 49. Arxiu càlcul LIDER edifici objecte. Resultats kWh mitjana anual (Espai P01_E01) 

 
  (LIDER 50) com 

a resum i també una evolució mensual per espais vers la demanda en calefacció i 

refrigeració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIDER 50. Arxiu càlcul LIDER edifici objecte. Resultats kWh mitjana anual (TOTAL ESPAIS) 

































  





 







 





 







 










 

 

























  






























































  






























  
















     

     

     

     



























     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     



















  



















     

     

     

     

     

     












   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 





















  










   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 











   

   



























  







  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 







 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      

      

      





















  







 

 





















  

































  





 







 





 







 










 

 

























  






























































  






























  
















     

     

     

     



























     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     



















  



















     

     

     

     

     

     












   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 





















  










   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 











   

   



























  







  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 







 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      

      

      





















  







 

 





















  































  





 







 





 







 










 

 

























  



































































  





































































  



































































  





































































  



































































  





























  
















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     













































  



















     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     













   

 

 

 

   

 

 





















  










   

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 











   

   

   

   



















  









  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      





















  







 

























  

































  





 







 





 







 










 

 

























  



































































  





































































  



































































  





































































  



































































  





























  
















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     













































  



















     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     













   

 

 

 

   

 

 





















  










   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 











   

   

   

   



















  









  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      





















  







 

























  



RESULTATS MÒDUL 2 OBJECTE 

 

GIMNASIO OBJETO  

Numero de plantas 

1 

"P01" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 1, "P01_E02" 

24.000004 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.003856, -22.487691, -22.483836, 0.727278, -0.939611, -0.212332 

Cubiertas, 0.239334, -48.112020, -47.872686, 3.598177, -1.985529, 1.612648 

Suelos, 0.004911, -9.005182, -9.000271, 0.002021, -11.219022, -11.217002 

Puentes Térmicos, 0.302175, -2.850908, -2.548733, 0.053050, -0.492605, -0.439556 

Solar Ventanas, 34.449445, 0.000000, 34.449445, 15.901773, 0.000000, 15.901773 

Transmisión Ventanas, 0.010004, -23.239463, -23.229459, 0.145391, -2.167117, -2.021726 

Fuentes Internas, 10.958403, 0.000000, 10.958403, 4.099481, 0.000000, 4.099481 

Infiltración, 0.089944, -26.436035, -26.346091, 0.294753, -3.555431, -3.260678 

TOTAL, 54.253653, -140.327381, -86.073728, 25.810804, -21.325125, 4.485679 

 

Numero de Componentes 

5 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E02_PE013", 0.001480, -7.981019, -7.979539, 0.301415, -0.256508, 0.044908 

"P01_E02_PE002", 0.002623, -14.506921, -14.504298, 0.438186, -0.695427, -0.257241 

"P01_E02_FE002", 0.239334, -48.112022, -47.872688, 3.598177, -1.985529, 1.612648 

"P01_E02_FTER001", 0.004911, -9.005182, -9.000272, 0.002021, -11.219023, -11.217002 

"P01_E02_PE013_V1", 34.459443, -23.239466, 11.219977, 16.047168, -2.167118, 13.880050 

 

Zona 2, "P01_E01" 

209.999969 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.337198, -28.463072, -28.125875, 1.940519, -0.412073, 1.528447 

Cubiertas, 0.557350, -4.791751, -4.234401, 0.377928, -0.152509, 0.225419 

Suelos, 0.033459, -4.938047, -4.904589, 0.024479, -4.863335, -4.838856 

Puentes Térmicos, 0.226450, -3.078985, -2.852535, 0.187504, -0.192632, -0.005128 

Solar Ventanas, 4.338325, 0.000000, 4.338325, 2.410175, 0.000000, 2.410175 

Transmisión Ventanas, 0.065981, -2.323532, -2.257552, 0.085546, -0.110780, -0.025234 

Fuentes Internas, 11.979276, 0.000000, 11.979276, 3.983764, 0.000000, 3.983764 

Infiltración, 0.187361, -27.543275, -27.355915, 0.344706, -3.088402, -2.743696 

TOTAL, 25.925773, -79.344160, -53.418388, 10.509799, -9.954747, 0.555052 

 

Numero de Componentes 

10 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E01_PE001", 0.080712, -9.338955, -9.258243, 0.459755, -0.236675, 0.223081 

"P01_E01_PE002", 0.179414, -8.618439, -8.439025, 0.761459, -0.121771, 0.639689 

"P01_E01_PE003", 0.127013, -9.186261, -9.059249, 0.713141, -0.077103, 0.636038 

"P01_E01_PE004", 0.005807, -1.375165, -1.369358, 0.058257, -0.028617, 0.029640 

"P01_E01_FE001", 0.557350, -4.791751, -4.234401, 0.377928, -0.152509, 0.225419 

"P01_E01_FTER002", 0.033459, -4.938048, -4.904589, 0.024479, -4.863335, -4.838856 

"P01_E01_PE001_V1", 1.101076, -0.580883, 0.520193, 0.623930, -0.027695, 0.596235 

"P01_E01_PE001_V3001", 1.101076, -0.580883, 0.520193, 0.623930, -0.027695, 0.596235 

"P01_E01_PE001_V5", 1.101076, -0.580883, 0.520193, 0.623930, -0.027695, 0.596235 

"P01_E01_PE001_V5002", 1.101077, -0.580883, 0.520193, 0.623930, -0.027695, 0.596235 

 

Zona 3, "P01_E03" 

35.000000 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.007432, -38.793180, -38.785748, 1.406274, -0.700339, 0.705935 

Cubiertas, 0.238709, -33.652984, -33.414275, 3.323589, -0.241884, 3.081705 

Suelos, 0.002881, -4.589614, -4.586733, 0.010302, -6.918187, -6.907885 

Puentes Térmicos, 0.094536, -4.883418, -4.788883, 0.221716, -0.285172, -0.063456 

Solar Ventanas, 6.910204, 0.000000, 6.910204, 4.976415, 0.000000, 4.976415 

Transmisión Ventanas, 0.016073, -4.217612, -4.201539, 0.167521, -0.197267, -0.029746 

Fuentes Internas, 10.203201, 0.000000, 10.203201, 3.817582, 0.000000, 3.817582 

Infiltración, 0.167035, -25.934986, -25.767952, 0.328142, -3.417099, -3.088957 

TOTAL, 27.103112, -121.541341, -94.438229, 15.130014, -12.609414, 2.520600 

 

Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.002986, -17.011654, -17.008668, 0.655004, -0.342640, 0.312364 

"P01_E03_PE005", 0.004446, -21.781526, -21.777080, 0.753106, -0.359534, 0.393571 

"P01_E03_FE004", 0.238709, -33.652986, -33.414277, 3.323590, -0.241884, 3.081705 

"P01_E03_FTER001", 0.002881, -4.589613, -4.586733, 0.010302, -6.918187, -6.907886 

"P01_E03_PE005_V1", 2.209375, -1.388601, 0.820775, 1.625914, -0.065181, 1.560733 

"P01_E03_PE005_V2", 4.716917, -2.829027, 1.887890, 3.518055, -0.132118, 3.385937 

 

Zona 4, "P01_E04" 

34.999996 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.033894, -41.597738, -41.563844, 1.661662, -0.540188, 1.121474 

Cubiertas, 0.229527, -32.204057, -31.974530, 2.947632, -0.263170, 2.684461 

Suelos, 0.003376, -4.120275, -4.116898, 0.011026, -6.533352, -6.522326 

Puentes Térmicos, 0.140399, -4.913237, -4.772838, 0.263026, -0.332413, -0.069387 

Solar Ventanas, 6.798970, 0.000000, 6.798970, 4.897983, 0.000000, 4.897983 

Transmisión Ventanas, 0.016247, -4.028336, -4.012089, 0.153029, -0.215099, -0.062070 

Fuentes Internas, 10.087322, 0.000000, 10.087322, 3.774250, 0.000000, 3.774250 

Infiltración, 0.163530, -25.938564, -25.775034, 0.321858, -3.459160, -3.137302 

TOTAL, 27.004274, -122.340813, -95.336539, 14.975300, -12.260248, 2.715052 

 

Numero de Componentes 

7 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E04_PE001", 0.001515, -6.214390, -6.212875, 0.233686, -0.121775, 0.111911 

"P01_E04_PE002", 0.068584, -14.572991, -14.504406, 0.855362, -0.106181, 0.749181 

"P01_E04_PE003", 0.005684, -20.852236, -20.846552, 0.670824, -0.410442, 0.260382 

"P01_E04_FE003", 0.229527, -32.204058, -31.974532, 2.947632, -0.263170, 2.684461 

"P01_E04_FTER002", 0.003376, -4.120275, -4.116899, 0.011026, -6.533352, -6.522326 

"P01_E04_PE003_V1", 4.641386, -2.702080, 1.939306, 3.454634, -0.144089, 3.310545 

"P01_E04_PE003_V2", 2.173851, -1.326277, 0.847574, 1.596407, -0.071039, 1.525369 

 

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-48.543112, 1.686261 

Calefacción mensual 

- 10.166857, -7.860260, -6.693466, -3.74988, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -2.801813, -7.694837, -9.882248 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.3056891, 0.4171490, 0.645629, 0.205633, 
0.122319, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Numero de zonas 

4 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 

"P01_E02", 24.000004, 1.000000, -86.073758, 3.953449 

"P01_E01", 209.999969, 1.000000, -53.415332, 0.000000 

"P01_E03", 35.000000, 1.000000, -94.438227, 1.602562 

"P01_E04", 34.999996, 1.000000, -95.336531, 1.647171 

TOTAL, 303.999969, -65.543112, 0.686261 

 

Calefacción mensual por zonas 



-18.960102, -14.830059, -12.092515, -7.719949, -2.992975, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -2.224031, -10.138833, -17.115287 

-10.688526, -9.129426, -8.035517, -5.422492, -2.503921, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -1.625280, -6.113513, -9.896655 

-19.784627, -15.864902, -13.760879, -8.760915, -3.432741, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -3.595518, -11.590394, -17.648252 

-20.052266, -16.037338, -13.928685, -8.955499, -3.539052, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -3.383496, -11.611339, -17.828859 

 

Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.172100, 1.781349, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.602562, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.647171, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 



RESULTATS EDIFICI MÒDUL 1OBJECTE 

Numero de plantes 3 

"P01" 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zones 5 

Zona 1, "P01_E01" -  VESTÍBUL 

27.034901 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.024333, -33.064902, -33.040569, 1.093685, -4.021519, -2.927834 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.019683, -9.677929, -9.658245, 0.035998, -13.742085, -13.706087 

Puentes Térmicos, 0.014441, -8.842669, -8.828228, 0.110281, -1.334075, -1.223794 

Solar Ventanas, 29.259566, 0.000000, 29.259566, 25.087656, 0.000000, 25.087656 

Transmisión Ventanas, 0.057035, -35.278590, -35.221555, 0.422449, -5.203476, -4.781027 

Fuentes Internas, 20.978430, 0.000000, 20.978430, 10.456142, 0.000000, 10.456142 

Infiltración, 0.037438, -33.929945, -33.892507, 0.317908, -7.455209, -7.137301 

TOTAL, 58.656634, -129.056200, -70.399566, 40.021647, -34.241287, 5.780361 

 
Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E01_PE003", 0.005988, -8.223231, -8.217243, 0.273200, -1.000720, -0.727520 

"P01_E01_MCP001", 0.008960, -12.295870, -12.286911, 0.408428, -1.495287, -1.086859 

"P01_E01_MCP002", 0.009385, -12.545801, -12.536416, 0.413174, -1.526629, -1.113455 

"P01_E01_FTER001", 0.019683, -9.677925, -9.658241, 0.035998, -13.742084, -13.706086 

"P01_E01_PE003_V1", 19.407304, -22.430714, -3.023411, 16.699975, -3.321405, 13.378570 

"P01_E01_PE003_V2", 9.909320, -12.847901, -2.938581, 8.810465, -1.882412, 6.928053 

 

Zona 2, "P01_E02"  - ZONA 3 (ALA SUD) 

242.771088 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -21.272240, -21.272240, 0.643379, -2.008513, -1.365134 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -7.396545, -7.396545, 0.000000, -9.455856, -9.455856 

Puentes Térmicos, 0.000061, -5.465314, -5.465253, 0.139815, -0.723375, -0.583560 

Solar Ventanas, 13.899070, 0.000000, 13.899070, 11.800698, 0.000000, 11.800698 

Transmisión Ventanas, 0.000142, -14.019665, -14.019523, 0.342327, -1.827351, -1.485024 

Fuentes Internas, 26.217459, 0.000000, 26.217459, 13.114989, 0.000000, 13.114989 

Infiltración, 0.010150, -16.935342, -16.925192, 0.156928, -3.937284, -3.780356 

TOTAL, 47.632001, -72.585490, -24.953490, 28.199805, -19.946044, 8.253761 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E02_PE008", 0.000000, -5.492797, -5.492797, 0.178355, -0.505447, -0.327092 

"P01_E02_PE009", 0.000000, -2.415655, -2.415655, 0.084299, -0.222509, -0.138210 

"P01_E02_PE010", 0.000000, -1.959141, -1.959141, 0.039610, -0.213167, -0.173558 

"P01_E02_PE011", 0.000000, -3.500584, -3.500584, 0.081851, -0.365644, -0.283792 

"P01_E02_PE012", 0.000000, -3.262698, -3.262698, 0.119895, -0.277741, -0.157846 

"P01_E02_PE013", 0.000000, -1.068842, -1.068842, 0.031436, -0.106460, -0.075024 

"P01_E02_PE014", 0.000000, -2.586562, -2.586562, 0.092085, -0.226438, -0.134353 

"P01_E02_PE016", 0.000000, -0.985958, -0.985958, 0.025736, -0.100994, -0.075258 

"P01_E02_FTER001", 0.000000, -7.396545, -7.396545, 0.000000, -9.455857, -9.455857 

"P01_E02_PE008_V1", 1.013174, -1.409943, -0.396769, 0.969734, -0.182952, 0.786782 

"P01_E02_PE008_V2", 1.060869, -1.406109, -0.345239, 1.083520, -0.184510, 0.899010 

"P01_E02_PE008_V3", 1.068196, -1.407370, -0.339174, 1.092372, -0.184994, 0.907378 

"P01_E02_PE008_V4", 1.031223, -1.411059, -0.379836, 0.992059, -0.183802, 0.808258 

"P01_E02_PE010_V1", 1.239436, -1.453363, -0.213927, 1.119732, -0.200236, 0.919496 

"P01_E02_PE012_V1", 2.210458, -1.289986, 0.920472, 1.643470, -0.165144, 1.478326 

"P01_E02_PE014_V1", 1.624644, -1.094693, 0.529950, 1.289344, -0.140872, 1.148471 

"P01_E02_PE014_V2", 1.524050, -1.106535, 0.417515, 1.305022, -0.140862, 1.164160 

"P01_E02_PE014_V3", 1.089327, -0.813213, 0.276114, 0.921419, -0.104117, 0.817302 

"P01_E02_PE016_V1", 1.227926, -1.591563, -0.363637, 1.052484, -0.207263, 0.845221 

"P01_E02_PE016_V2", 0.810844, -1.036761, -0.225917, 0.676456, -0.135187, 0.541269 

 



 

Zona 3, "P01_E03" - ZONA 1 (ALA NORD) 

238.840973 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -16.609453, -16.609453, 0.503680, -1.386671, -0.882991 

Cubiertas, 0.035831, -21.297914, -21.262083, 1.855434, -0.546496, 1.308938 

Suelos, 0.000000, -4.077724, -4.077724, 0.000000, -6.705813, -6.705813 

Puentes Térmicos, 0.027535, -3.080437, -3.052901, 0.141863, -0.382191, -0.240327 

Solar Ventanas, 2.761209, 0.000000, 2.761209, 2.480458, 0.000000, 2.480458 

Transmisión Ventanas, 0.003336, -2.694422, -2.691086, 0.082229, -0.315253, -0.233024 

Fuentes Internas, 23.797641, 0.000000, 23.797641, 11.865933, 0.000000, 11.865933 

Infiltración, 0.056240, -15.951170, -15.894930, 0.195076, -3.541594, -3.346518 

TOTAL, 35.425410, -72.450687, -37.025276, 18.225544, -13.963912, 4.261632 

 
Numero de Componentes 

9 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.000000, -4.939161, -4.939161, 0.166935, -0.386493, -0.219558 

"P01_E03_PE002", 0.000000, -3.851835, -3.851835, 0.118887, -0.324857, -0.205970 

"P01_E03_PE003", 0.000000, -2.075307, -2.075307, 0.068711, -0.162160, -0.093449 

"P01_E03_PE004", 0.000000, -5.743152, -5.743152, 0.153143, -0.517157, -0.364014 

"P01_E03_CUB001", 0.035831, -21.297910, -21.262078, 1.855434, -0.546496, 1.308938 

"P01_E03_FTER002", 0.000000, -4.077724, -4.077724, 0.000000, -6.705812, -6.705812 

"P01_E03_PE003_V1", 1.058602, -1.007467, 0.051135, 0.937143, -0.119838, 0.817305 

"P01_E03_PE003_V2", 0.827334, -0.844473, -0.017139, 0.773145, -0.100423, 0.672722 

"P01_E03_PE003_V3", 0.878612, -0.842484, 0.036128, 0.852475, -0.095067, 0.757408 

 
Zona 5, "P01_E05" -  ZONA 2 (ALA OEST) 

235.867828 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -22.908961, -22.908961, 0.531513, -3.870003, -3.338490 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -6.294724, -6.294724, 0.000000, -9.886770, -9.886770 

Puentes Térmicos, 0.000000, -5.951007, -5.951007, 0.110426, -1.270248, -1.159823 

Solar Ventanas, 14.390846, 0.000000, 14.390846, 13.101946, 0.000000, 13.101946 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -15.743754, -15.743754, 0.251366, -3.357769, -3.106403 

Fuentes Internas, 32.837066, 0.000000, 32.837066, 19.433123, 0.000000, 19.433123 

Infiltración, 0.005669, -16.549701, -16.544032, 0.150448, -4.670625, -4.520177 

TOTAL, 54.894504, -75.106083, -20.211579, 36.291297, -25.755434, 10.535863 

 
Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E05_PE001", 0.000000, -5.131810, -5.131810, 0.108578, -0.878968, -0.770390 

"P01_E05_PE002", 0.000000, -2.259287, -2.259287, 0.038577, -0.404695, -0.366118 

"P01_E05_PE003", 0.000000, -2.869953, -2.869953, 0.042695, -0.515583, -0.472888 

"P01_E05_PE004", 0.000000, -3.639190, -3.639190, 0.096792, -0.603631, -0.506839 

"P01_E05_PE005", 0.000523, -4.998988, -4.998465, 0.150406, -0.809498, -0.659091 

"P01_E05_PE006", 0.000000, -2.176078, -2.176078, 0.049261, -0.371234, -0.321973 

"P01_E05_PE007", 0.000000, -1.834177, -1.834177, 0.056232, -0.297423, -0.241191 

"P01_E05_FTER002", 0.000000, -6.294724, -6.294724, 0.000000, -9.886770, -9.886770 

"P01_E05_PE001_V1", 0.777789, -1.120887, -0.343097, 0.811833, -0.230800, 0.581033 

"P01_E05_PE001_V2", 0.779523, -1.120858, -0.341334, 0.815824, -0.230476, 0.585348 

"P01_E05_PE001_V3", 0.572772, -0.822185, -0.249414, 0.599241, -0.169098, 0.430143 

"P01_E05_PE001_V4", 0.986865, -1.341863, -0.354998, 1.103501, -0.266986, 0.836514 

"P01_E05_PE001_V5", 1.004319, -1.344671, -0.340352, 1.122405, -0.267691, 0.854714 

"P01_E05_PE005_V1", 1.248879, -1.073945, 0.174934, 1.048624, -0.234109, 0.814515 

"P01_E05_PE005_V3", 2.191278, -1.413803, 0.777475, 1.597168, -0.320616, 1.276551 

"P01_E05_PE005_V4", 1.387698, -1.296502, 0.091195, 1.166275, -0.277416, 0.888859 

"P01_E05_PE005_V4001", 1.220239, -1.075183, 0.145056, 1.001891, -0.231666, 0.770225 

"P01_E05_PE005_V5", 0.348855, -0.496450, -0.147595, 0.370643, -0.102546, 0.268097 

"P01_E05_PE005_V6", 0.348855, -0.496450, -0.147595, 0.370643, -0.102546, 0.268098 

"P01_E05_PE007_V1", 1.516817, -1.073332, 0.443485, 1.283861, -0.242331, 1.041531 

"P01_E05_PE007_V2", 0.441697, -0.436768, 0.004929, 0.452919, -0.096104, 0.356815 

"P01_E05_PE007_V3", 1.566606, -2.632205, -1.065599, 1.613564, -0.590463, 1.023101 

 



 

Zona 6, "P01_E06"  ZONA 4 (ALA EST) 

298.029541 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -15.837634, -15.837634, 0.448120, -1.476770, -1.028651 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -5.352938, -5.352938, 0.000000, -6.960696, -6.960696 

Puentes Térmicos, 0.000039, -4.266968, -4.266929, 0.099529, -0.496301, -0.396772 

Solar Ventanas, 9.509087, 0.000000, 9.509087, 8.052964, 0.000000, 8.052964 

Transmisión Ventanas, 0.000065, -10.687679, -10.687613, 0.233777, -1.232374, -0.998597 

Fuentes Internas, 21.825813, 0.000000, 21.825813, 10.887608, 0.000000, 10.887608 

Infiltración, 0.011642, -16.919660, -16.908018, 0.163553, -3.889436, -3.725882 

TOTAL, 37.741844, -59.450383, -21.708539, 21.586437, -15.749943, 5.836493 

 
Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E06_PE001", 0.000000, -4.220175, -4.220175, 0.115978, -0.426716, -0.310738 

"P01_E06_PE002", 0.000078, -1.647014, -1.646937, 0.057993, -0.153064, -0.095070 

"P01_E06_PE003", 0.000507, -0.961129, -0.960622, 0.032374, -0.095559, -0.063185 

"P01_E06_PE004", 0.000000, -2.008229, -2.008229, 0.056226, -0.191610, -0.135384 

"P01_E06_PE005", 0.000000, -1.912125, -1.912125, 0.051638, -0.162552, -0.110914 

"P01_E06_PE006", 0.000000, -0.805475, -0.805475, 0.030159, -0.063182, -0.033023 

"P01_E06_PE007", 0.000000, -4.284073, -4.284073, 0.108670, -0.389007, -0.280337 

"P01_E06_FTER002", 0.000000, -5.352938, -5.352938, 0.000000, -6.960696, -6.960696 

"P01_E06_PE001_V1", 0.673267, -0.918556, -0.245289, 0.612274, -0.108488, 0.503785 

"P01_E06_PE001_V2", 0.707193, -0.914360, -0.207167, 0.613071, -0.108568, 0.504503 

"P01_E06_PE001_V3", 0.984897, -1.086676, -0.101779, 0.748348, -0.129981, 0.618367 

"P01_E06_PE001_V4", 1.127756, -1.073303, 0.054453, 0.765182, -0.130108, 0.635074 

"P01_E06_PE004_V1", 1.037611, -1.075227, -0.037617, 0.802057, -0.126133, 0.675924 

"P01_E06_PE004_V2", 0.898072, -1.094377, -0.196305, 0.828028, -0.123264, 0.704764 

"P01_E06_PE007_V1", 0.837627, -0.921912, -0.084285, 0.819515, -0.102027, 0.717489 

"P01_E06_PE007_V2", 1.148898, -1.258916, -0.110018, 1.112696, -0.140799, 0.971897 

"P01_E06_PE007_V3", 0.500970, -0.555703, -0.054733, 0.480551, -0.062483, 0.418068 

"P01_E06_PE007_V4", 0.463859, -0.551493, -0.087634, 0.430698, -0.063125, 0.367573 

"P01_E06_PE007_V5", 0.301190, -0.314541, -0.013351, 0.280393, -0.035287, 0.245106 

"P01_E06_PE007_V6", 0.828050, -0.922850, -0.094799, 0.795158, -0.103339, 0.691819 

 

"P02" 

 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 8, "P02_E01"  ZONA 3 (ALA SUD) 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -21.351346, -21.351346, 0.739698, -7.441682, -6.701983 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -11.044228, -11.044228, 0.327423, -3.633886, -3.306463 

Puentes Térmicos, 0.000000, -7.531531, -7.531531, 0.274971, -3.054896, -2.779925 

Solar Ventanas, 15.526235, 0.000000, 15.526235, 15.848262, 0.000000, 15.848262 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -13.580688, -13.580688, 0.526457, -5.397002, -4.870545 

Fuentes Internas, 31.799641, 0.000000, 31.799641, 21.476303, 0.000000, 21.476303 

Infiltración, 0.006647, -16.003941, -15.997295, 0.146615, -5.327755, -5.181139 

TOTAL, 54.802469, -77.004844, -22.202375, 42.324113, -27.802325, 14.521788 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E01_PE007", 0.000000, -5.397824, -5.397824, 0.172291, -1.829154, -1.656863 

"P02_E01_PE008", 0.000000, -3.508715, -3.508715, 0.150040, -1.259243, -1.109203 

"P02_E01_PE009", 0.000000, -2.580326, -2.580326, 0.055681, -0.867228, -0.811547 

"P02_E01_PE010", 0.000000, -3.457363, -3.457363, 0.114578, -1.200927, -1.086349 

"P02_E01_PE011", 0.000004, -2.356353, -2.356349, 0.097148, -0.850945, -0.753797 

"P02_E01_PE012", 0.000013, -1.029584, -1.029571, 0.033437, -0.351570, -0.318133 

"P02_E01_PE013", 0.000002, -2.469540, -2.469538, 0.103699, -0.900722, -0.797023 



"P02_E01_PE015", 0.000000, -0.551657, -0.551657, 0.015743, -0.184812, -0.169070 

"P02_E01_FE001", 0.000000, -11.044229, -11.044229, 0.327423, -3.633887, -3.306464 

"P02_E01_PE007_V1", 0.870703, -1.220682, -0.349979, 1.066530, -0.477897, 0.588633 

"P02_E01_PE007_V2", 0.834117, -1.210458, -0.376341, 1.083759, -0.476894, 0.606865 

"P02_E01_PE007_V3", 0.658550, -0.891200, -0.232650, 0.893738, -0.362720, 0.531017 

"P02_E01_PE007_V4", 0.900696, -1.213086, -0.312390, 1.235460, -0.497313, 0.738147 

"P02_E01_PE007_V5", 0.901051, -1.213288, -0.312237, 1.235934, -0.497408, 0.738526 

"P02_E01_PE007_V6", 0.644428, -0.890357, -0.245929, 0.865430, -0.358714, 0.506716 

"P02_E01_PE011_V1", 1.678662, -1.094932, 0.583730, 1.658020, -0.424504, 1.233516 

"P02_E01_PE011_V2", 1.958459, -1.055187, 0.903273, 1.695960, -0.428016, 1.267944 

"P02_E01_PE011_V3", 1.275547, -0.798635, 0.476912, 1.126809, -0.315685, 0.811124 

"P02_E01_PE013_V1", 1.756588, -1.079644, 0.676943, 1.608420, -0.428105, 1.180315 

"P02_E01_PE013_V2", 1.743483, -1.081222, 0.662261, 1.607797, -0.428061, 1.179736 

"P02_E01_PE013_V3", 1.288648, -0.793650, 0.494997, 1.233682, -0.312963, 0.920718 

"P02_E01_PE015_V1", 1.015448, -1.038491, -0.023043, 1.065204, -0.390744, 0.674460 

 

Zona 9, "P02_E05" - VESTÍBUL 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -25.731996, -25.731996, 0.362201, -5.671689, -5.309488 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -25.007744, -25.007744, 0.351124, -5.317583, -4.966460 

Puentes Térmicos, 0.000375, -8.157975, -8.157600, 0.131346, -2.753995, -2.622649 

Solar Ventanas, 20.284668, 0.000000, 20.284668, 15.812098, 0.000000, 15.812098 

Transmisión Ventanas, 0.000975, -12.761880, -12.760904, 0.222115, -4.341850, -4.119735 

Fuentes Internas, 36.307410, 0.000000, 36.307410, 18.614313, 0.000000, 18.614313 

Infiltración, 0.018380, -16.512723, -16.494343, 0.145535, -4.084476, -3.938941 

TOTAL, 66.915120, -98.479418, -31.564298, 38.344012, -24.857583, 13.486429 

 
Numero de Componentes 

14 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E05_PE001", 0.000000, -1.020382, -1.020382, 0.014229, -0.225885, -0.211656 

"P02_E05_PE002", 0.000000, -3.647141, -3.647141, 0.044293, -0.805715, -0.761422 

"P02_E05_PE003", 0.000006, -3.087320, -3.087314, 0.060368, -0.785876, -0.725507 

"P02_E05_PE004", 0.000000, -9.681711, -9.681711, 0.122105, -2.064155, -1.942049 

"P02_E05_PE005", 0.000000, -8.295448, -8.295448, 0.125390, -1.794246, -1.668855 

"P02_E05_FE006", 0.000000, -25.007743, -25.007743, 0.351124, -5.317582, -4.966458 

"P02_E05_PE001_V1", 2.708273, -1.779548, 0.928725, 2.096516, -0.582739, 1.513777 

"P02_E05_PE003_V1", 3.814446, -1.651748, 2.162698, 2.663825, -0.572097, 2.091728 

"P02_E05_PE003_V2", 4.344309, -1.600902, 2.743408, 2.661433, -0.579095, 2.082338 

"P02_E05_PE003_V3", 2.904919, -1.199728, 1.705191, 1.819370, -0.418939, 1.400431 

"P02_E05_PE005_V1", 1.945931, -1.880938, 0.064993, 2.097208, -0.646149, 1.451059 

"P02_E05_PE005_V2", 1.406414, -1.379124, 0.027289, 1.509480, -0.470441, 1.039039 

"P02_E05_PE005_V3", 1.392185, -1.380399, 0.011786, 1.460240, -0.465145, 0.995095 

"P02_E05_PE005_V4", 1.773202, -1.893530, -0.120328, 1.727810, -0.608916, 1.118894 

 
Zona 10, "P02_E06"  ZONA 2 (ALA OEST) 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -21.161984, -21.161984, 0.556144, -5.488715, -4.932571 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -17.751895, -17.751895, 0.430576, -4.348335, -3.917759 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.964499, -6.964499, 0.175312, -2.513630, -2.338319 

Solar Ventanas, 16.392662, 0.000000, 16.392662, 13.219562, 0.000000, 13.219562 

Transmisión Ventanas, 0.000101, -10.972747, -10.972646, 0.286962, -3.998009, -3.711047 

Fuentes Internas, 33.364910, 0.000000, 33.364910, 18.605604, 0.000000, 18.605604 

Infiltración, 0.007203, -16.697957, -16.690755, 0.142274, -4.527266, -4.384992 

TOTAL, 57.816752, -81.598085, -23.781334, 36.250405, -23.700553, 12.549852 

 
Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E06_PE001", 0.000000, -2.828979, -2.828979, 0.056517, -0.693353, -0.636836 

"P02_E06_PE002", 0.000000, -2.364101, -2.364101, 0.037048, -0.582387, -0.545339 

"P02_E06_PE003", 0.000000, -3.927638, -3.927638, 0.101683, -0.981470, -0.879787 



"P02_E06_PE004", 0.002232, -3.986060, -3.983828, 0.179036, -1.192082, -1.013046 

"P02_E06_PE005", 0.000000, -2.670087, -2.670087, 0.067028, -0.693846, -0.626818 

"P02_E06_PE006", 0.000000, -1.119416, -1.119416, 0.036846, -0.306657, -0.269811 

"P02_E06_PE007", 0.000000, -4.267935, -4.267935, 0.086634, -1.047569, -0.960934 

"P02_E06_FE009", 0.000000, -8.666460, -8.666460, 0.210207, -2.122853, -1.912646 

"P02_E06_FE010", 0.000000, -9.085433, -9.085433, 0.220369, -2.225480, -2.005111 

"P02_E06_PE004_V1", 1.868473, -0.831057, 1.037417, 1.311680, -0.355501, 0.956179 

"P02_E06_PE004_V2", 1.866331, -0.831213, 1.035117, 1.311668, -0.355501, 0.956166 

"P02_E06_PE004_V3", 1.331202, -0.612424, 0.718778, 0.938665, -0.257932, 0.680734 

"P02_E06_PE004_V4", 1.860115, -0.831687, 1.028428, 1.310715, -0.355425, 0.955290 

"P02_E06_PE004_V5", 1.813187, -0.835219, 0.977968, 1.298425, -0.354339, 0.944086 

"P02_E06_PE004_V6", 1.387577, -0.604875, 0.782702, 0.950970, -0.257717, 0.693253 

"P02_E06_PE006_V1", 1.421095, -0.884238, 0.536857, 1.065432, -0.327091, 0.738340 

"P02_E06_PE006_V2", 0.408958, -0.362859, 0.046098, 0.379910, -0.128731, 0.251179 

"P02_E06_PE007_V1", 0.776615, -0.961438, -0.184822, 0.782888, -0.303204, 0.479684 

"P02_E06_PE007_V2", 0.755806, -0.952717, -0.196912, 0.788883, -0.297146, 0.491738 

"P02_E06_PE007_V3", 0.645807, -0.688602, -0.042795, 0.771100, -0.213918, 0.557181 

"P02_E06_PE007_V4", 0.831671, -0.945133, -0.113461, 0.955384, -0.290789, 0.664595 

"P02_E06_PE007_V5", 0.831698, -0.945128, -0.113430, 0.956008, -0.290753, 0.665255 

"P02_E06_PE007_V6", 0.601115, -0.693044, -0.091929, 0.687841, -0.213007, 0.474835 

 
Zona 11, "P02_E07"  - ZONA 4 (ALA EST) 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -17.957883, -17.957883, 0.523031, -4.356629, -3.833598 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -14.134263, -14.134263, 0.374867, -3.215076, -2.840209 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.344369, -6.344369, 0.194295, -1.949710, -1.755415 

Solar Ventanas, 11.545927, 0.000000, 11.545927, 9.652662, 0.000000, 9.652662 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -10.901710, -10.901710, 0.310626, -3.287663, -2.977037 

Fuentes Internas, 34.394270, 0.000000, 34.394270, 17.938818, 0.000000, 17.938818 

Infiltración, 0.009523, -16.970322, -16.960799, 0.149458, -4.260970, -4.111512 

TOTAL, 53.166298, -73.526452, -20.360153, 31.305439, -19.216891, 12.088548 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E07_PE001", 0.000000, -3.828305, -3.828305, 0.106297, -0.924117, -0.817820 

"P02_E07_PE002", 0.000000, -2.464099, -2.464099, 0.083014, -0.633951, -0.550938 

"P02_E07_PE003", 0.000000, -2.162513, -2.162513, 0.076962, -0.556749, -0.479787 

"P02_E07_PE004", 0.000000, -2.830410, -2.830410, 0.098006, -0.727536, -0.629531 

"P02_E07_PE005", 0.000000, -2.091189, -2.091189, 0.050985, -0.472022, -0.421037 

"P02_E07_PE006", 0.000000, -0.788741, -0.788741, 0.027371, -0.196718, -0.169347 

"P02_E07_PE007", 0.000000, -3.792625, -3.792625, 0.081721, -0.846858, -0.765138 

"P02_E07_FE001", 0.000000, -8.378673, -8.378673, 0.222218, -1.905870, -1.683652 

"P02_E07_FE002", 0.000000, -5.755590, -5.755590, 0.152649, -1.309206, -1.156557 

"P02_E07_PE001_V1", 0.690793, -0.920751, -0.229958, 0.644757, -0.270801, 0.373956 

"P02_E07_PE001_V2", 0.628420, -0.917488, -0.289068, 0.605457, -0.267250, 0.338207 

"P02_E07_PE001_V3", 0.612362, -0.655398, -0.043035, 0.490478, -0.199208, 0.291270 

"P02_E07_PE001_V4", 1.493560, -0.835444, 0.658116, 0.867207, -0.287693, 0.579515 

"P02_E07_PE001_V5", 1.799889, -0.807963, 0.991926, 1.001518, -0.302220, 0.699297 

"P02_E07_PE001_V6", 1.209266, -0.610817, 0.598449, 0.823511, -0.236688, 0.586822 

"P02_E07_PE005_V1", 0.840936, -0.921253, -0.080317, 0.972454, -0.258669, 0.713785 

"P02_E07_PE005_V2", 0.778416, -0.921929, -0.143513, 0.881300, -0.256284, 0.625016 

"P02_E07_PE005_V3", 0.583960, -0.681269, -0.097309, 0.645622, -0.189393, 0.456228 

"P02_E07_PE007_V1", 0.753443, -0.924907, -0.171464, 0.784466, -0.260028, 0.524438 

"P02_E07_PE007_V2", 0.741397, -0.921851, -0.180454, 0.780370, -0.258820, 0.521550 

"P02_E07_PE007_V3", 0.561392, -0.680258, -0.118866, 0.589078, -0.190452, 0.398626 

"P02_E07_PE007_V4", 0.423079, -0.547634, -0.124555, 0.462222, -0.152703, 0.309518 

"P02_E07_PE007_V5", 0.431455, -0.557191, -0.125737, 0.416692, -0.159297, 0.257395 

 

 

 

 

 



 

"P03" 

 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 12, "P03_E01"  ZONA 3 (ALA SUD) 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -14.647527, -14.647527, 0.373637, -3.576653, -3.203017 

Cubiertas, 0.021751, -32.934105, -32.912355, 2.229844, -7.113245, -4.883401 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.002402, -5.192059, -5.189657, 0.197561, -1.935032, -1.737470 

Solar Ventanas, 17.317176, 0.000000, 17.317176, 14.609888, 0.000000, 14.609888 

Transmisión Ventanas, 0.000445, -9.306183, -9.305737, 0.301574, -3.137770, -2.836195 

Fuentes Internas, 30.663033, 0.000000, 30.663033, 18.226256, 0.000000, 18.226256 

Infiltración, 0.011557, -16.291164, -16.279607, 0.143106, -4.796892, -4.653786 

TOTAL, 56.740142, -87.118645, -30.378503, 39.016344, -23.459076, 15.557267 

 
Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E01_PE001", 0.000000, -3.827363, -3.827363, 0.078052, -0.981390, -0.903337 

"P03_E01_PE002", 0.001670, -2.274333, -2.272663, 0.077376, -0.539948, -0.462572 

"P03_E01_PE003", 0.000000, -1.818337, -1.818337, 0.035108, -0.471007, -0.435899 

"P03_E01_PE004", 0.000000, -2.355324, -2.355324, 0.064902, -0.563549, -0.498647 

"P03_E01_PE005", 0.000829, -1.606901, -1.606073, 0.046365, -0.370634, -0.324268 

"P03_E01_PE006", 0.000241, -0.714183, -0.713942, 0.018980, -0.178245, -0.159265 

"P03_E01_PE007", 0.000867, -1.681855, -1.680988, 0.048528, -0.388049, -0.339522 

"P03_E01_PE008", 0.000000, -0.372837, -0.372837, 0.008916, -0.088422, -0.079506 

"P03_E01_CUB001", 0.021751, -32.934107, -32.912356, 2.229844, -7.113245, -4.883401 

"P03_E01_PE001_V1", 0.846427, -0.856583, -0.010156, 1.013041, -0.288319, 0.724721 

"P03_E01_PE001_V2", 0.845334, -0.854794, -0.009459, 1.029968, -0.287684, 0.742284 

"P03_E01_PE001_V3", 0.616575, -0.626429, -0.009854, 0.761629, -0.210586, 0.551043 

"P03_E01_PE001_V4", 0.854890, -0.854721, 0.000169, 1.061246, -0.288609, 0.772637 

"P03_E01_PE001_V5", 0.854661, -0.854763, -0.000102, 1.060545, -0.288597, 0.771948 

"P03_E01_PE001_V6", 0.611114, -0.627072, -0.015958, 0.740974, -0.210229, 0.530745 

"P03_E01_PE005_V1", 2.045081, -0.718611, 1.326470, 1.430842, -0.243047, 1.187794 

"P03_E01_PE005_V2", 2.015129, -0.721394, 1.293734, 1.429636, -0.243072, 1.186564 

"P03_E01_PE005_V3", 1.515674, -0.538709, 0.976966, 1.133657, -0.184518, 0.949139 

"P03_E01_PE007_V1", 2.009098, -0.721874, 1.287224, 1.429336, -0.243221, 1.186116 

"P03_E01_PE007_V2", 2.005930, -0.722209, 1.283720, 1.429217, -0.243155, 1.186062 

"P03_E01_PE007_V3", 1.436651, -0.532429, 0.904222, 1.028171, -0.178226, 0.849945 

"P03_E01_PE008_V1", 1.664733, -0.680267, 0.984467, 1.367994, -0.233296, 1.134698 

 
Zona 13, "P03_E05"  ZONA 1 (ALA NORD) 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -21.743125, -21.743125, 0.436664, -7.130710, -6.694046 

Cubiertas, 0.022027, -40.288172, -40.266145, 2.706134, -12.344158, -9.638024 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.002752, -7.530289, -7.527537, 0.331789, -3.980186, -3.648397 

Solar Ventanas, 29.889133, 0.000000, 29.889133, 32.293014, 0.000000, 32.293014 

Transmisión Ventanas, 0.000759, -13.921580, -13.920821, 0.490146, -6.884372, -6.394226 

Fuentes Internas, 32.093955, 0.000000, 32.093955, 21.278727, 0.000000, 21.278727 

Infiltración, 0.012632, -15.698193, -15.685561, 0.129335, -5.304085, -5.174750 

TOTAL, 72.413934, -109.647558, -37.233623, 61.988607, -39.882406, 22.106201 

 
Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E05_PE012", 0.000000, -0.852349, -0.852349, 0.019420, -0.276362, -0.256942 

"P03_E05_PE013", 0.000000, -2.999840, -2.999840, 0.079765, -0.975253, -0.895488 

"P03_E05_PE014", 0.002583, -2.503975, -2.501393, 0.070243, -0.807653, -0.737409 

"P03_E05_PE015", 0.000000, -8.283486, -8.283486, 0.133279, -2.672667, -2.539389 

"P03_E05_PE016", 0.000000, -7.106057, -7.106057, 0.139844, -2.404663, -2.264819 



"P03_E05_CUB001", 0.005546, -10.294318, -10.288772, 0.689547, -3.152153, -2.462606 

"P03_E05_CUB002", 0.016480, -29.993845, -29.977365, 2.016586, -9.192004, -7.175418 

"P03_E05_PE012_V1", 3.844116, -1.412173, 2.431943, 3.495361, -0.664263, 2.831098 

"P03_E05_PE014_V1", 2.831145, -0.990731, 1.840414, 2.239496, -0.454937, 1.784559 

"P03_E05_PE014_V2", 3.926461, -1.346067, 2.580395, 3.091778, -0.622183, 2.469595 

"P03_E05_PE014_V4", 3.936368, -1.345176, 2.591192, 3.095910, -0.621916, 2.473994 

"P03_E05_PE016_V1", 1.913472, -2.814739, -0.901267, 2.755030, -1.291904, 1.463126 

"P03_E05_PE016_V2", 1.142248, -1.178416, -0.036168, 1.649729, -0.537045, 1.112684 

"P03_E05_PE016_V3", 1.130157, -1.179171, -0.049014, 1.598254, -0.534364, 1.063890 

"P03_E05_PE016_V4", 1.563324, -1.608548, -0.045224, 2.217153, -0.732423, 1.484730 

"P03_E05_CUB001_V1", 1.928309, -0.423525, 1.504784, 2.535124, -0.293231, 2.241893 

"P03_E05_CUB001_V2", 1.930628, -0.391882, 1.538745, 2.536922, -0.289004, 2.247918 

"P03_E05_CUB001_V3", 1.928312, -0.423526, 1.504786, 2.535127, -0.293231, 2.241896 

"P03_E05_CUB001_V4", 1.927842, -0.423705, 1.504137, 2.535114, -0.293237, 2.241877 

"P03_E05_CUB001_V5", 1.927333, -0.423751, 1.503582, 2.534656, -0.293130, 2.241526 

 
Zona 14, "P03_E06"  ZONA 2 (ALA OEST) 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -16.679383, -16.679383, 0.368468, -3.398862, -3.030395 

Cubiertas, 0.024420, -33.029891, -33.005470, 2.092988, -6.112218, -4.019230 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.006930, -5.223669, -5.216739, 0.165133, -1.814447, -1.649314 

Solar Ventanas, 17.549811, 0.000000, 17.549811, 12.533386, 0.000000, 12.533386 

Transmisión Ventanas, 0.006629, -8.627288, -8.620659, 0.206312, -2.756373, -2.550062 

Fuentes Internas, 32.244113, 0.000000, 32.244113, 17.078225, 0.000000, 17.078225 

Infiltración, 0.010521, -16.681996, -16.671476, 0.138702, -4.370806, -4.232104 

TOTAL, 58.721883, -89.118946, -30.397063, 35.501768, -21.364760, 14.137008 

 
Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E06_PE017", 0.000000, -2.268155, -2.268155, 0.042922, -0.473629, -0.430707 

"P03_E06_PE018", 0.000000, -1.881803, -1.881803, 0.028724, -0.380887, -0.352164 

"P03_E06_PE019", 0.000000, -3.167412, -3.167412, 0.062594, -0.655879, -0.593285 

"P03_E06_PE020", 0.006060, -3.142643, -3.136584, 0.107629, -0.642823, -0.535194 

"P03_E06_PE021", 0.000528, -1.947111, -1.946583, 0.052704, -0.381842, -0.329138 

"P03_E06_PE022", 0.001293, -0.842711, -0.841418, 0.026953, -0.173575, -0.146621 

"P03_E06_PE023", 0.000000, -3.437427, -3.437427, 0.052469, -0.695754, -0.643285 

"P03_E06_CUB001", 0.024420, -33.029892, -33.005472, 2.092988, -6.112218, -4.019230 

"P03_E06_PE020_V1", 1.967220, -0.655751, 1.311469, 1.175450, -0.240865, 0.934585 

"P03_E06_PE020_V2", 1.965199, -0.655869, 1.309330, 1.175449, -0.240865, 0.934584 

"P03_E06_PE020_V3", 1.404378, -0.483175, 0.921202, 0.841113, -0.175533, 0.665580 

"P03_E06_PE020_V4", 1.959238, -0.656223, 1.303014, 1.174700, -0.240828, 0.933872 

"P03_E06_PE020_V5", 1.913870, -0.658828, 1.255042, 1.164586, -0.240176, 0.924410 

"P03_E06_PE020_V6", 1.372135, -0.485055, 0.887080, 0.833919, -0.175079, 0.658840 

"P03_E06_PE022_V1", 2.002234, -0.648394, 1.353840, 1.132104, -0.238888, 0.893216 

"P03_E06_PE022_V2", 0.727184, -0.272756, 0.454428, 0.481212, -0.097681, 0.383531 

"P03_E06_PE023_V1", 0.770536, -0.757750, 0.012786, 0.839178, -0.205944, 0.633234 

"P03_E06_PE023_V2", 0.779956, -0.756764, 0.023192, 0.868099, -0.203749, 0.664350 

"P03_E06_PE023_V3", 0.564428, -0.554926, 0.009502, 0.626076, -0.149453, 0.476623 

"P03_E06_PE023_V4", 0.786843, -0.755935, 0.030908, 0.884763, -0.202540, 0.682223 

"P03_E06_PE023_V5", 0.793231, -0.755177, 0.038054, 0.900338, -0.201522, 0.698816 

"P03_E06_PE023_V6", 0.573188, -0.553884, 0.019303, 0.647417, -0.147954, 0.499464 

 
Zona 15, "P03_E07"  ZONA 4 (ALA EST) 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -12.383091, -12.383091, 0.299879, -2.519651, -2.219772 

Cubiertas, 0.019377, -32.629367, -32.609990, 2.159141, -5.747387, -3.588246 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.004931, -4.348918, -4.343987, 0.152907, -1.462124, -1.309217 

Solar Ventanas, 12.584060, 0.000000, 12.584060, 10.195984, 0.000000, 10.195984 

Transmisión Ventanas, 0.002997, -7.564487, -7.561491, 0.188269, -2.307771, -2.119502 

Fuentes Internas, 32.040602, 0.000000, 32.040602, 16.927182, 0.000000, 16.927182 

Infiltración, 0.012988, -16.667996, -16.655008, 0.142842, -4.358599, -4.215756 



TOTAL, 52.950489, -81.886321, -28.935832, 32.589753, -18.901427, 13.688326 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E07_PE024", 0.000000, -2.684914, -2.684914, 0.072921, -0.551964, -0.479043 

"P03_E07_PE025", 0.001428, -1.653206, -1.651777, 0.047188, -0.329773, -0.282585 

"P03_E07_PE026", 0.002104, -1.445721, -1.443618, 0.047515, -0.301758, -0.254243 

"P03_E07_PE027", 0.000082, -1.900665, -1.900583, 0.050866, -0.371820, -0.320955 

"P03_E07_PE028", 0.000000, -1.490888, -1.490888, 0.024810, -0.309411, -0.284600 

"P03_E07_PE029", 0.000000, -0.523489, -0.523489, 0.015199, -0.099141, -0.083942 

"P03_E07_PE030", 0.000000, -2.687822, -2.687822, 0.043869, -0.558273, -0.514404 

"P03_E07_CUB001", 0.019377, -32.629369, -32.609992, 2.159141, -5.747387, -3.588246 

"P03_E07_PE024_V1", 1.264859, -0.601309, 0.663551, 0.927726, -0.205713, 0.722013 

"P03_E07_PE024_V2", 1.271969, -0.600428, 0.671541, 0.930345, -0.205822, 0.724523 

"P03_E07_PE024_V3", 0.938663, -0.439224, 0.499439, 0.671130, -0.150425, 0.520704 

"P03_E07_PE024_V4", 1.588670, -0.580450, 1.008220, 0.954711, -0.207421, 0.747290 

"P03_E07_PE024_V5", 1.691466, -0.574968, 1.116498, 0.999900, -0.210592, 0.789308 

"P03_E07_PE024_V6", 1.210793, -0.423370, 0.787422, 0.718932, -0.153644, 0.565288 

"P03_E07_PE028_V1", 0.700523, -0.654178, 0.046345, 0.796578, -0.176476, 0.620102 

"P03_E07_PE028_V2", 0.700845, -0.654185, 0.046660, 0.796767, -0.176486, 0.620281 

"P03_E07_PE028_V3", 0.509241, -0.480617, 0.028624, 0.573314, -0.130190, 0.443124 

"P03_E07_PE030_V1", 0.704423, -0.653041, 0.051381, 0.785819, -0.176289, 0.609530 

"P03_E07_PE030_V2", 0.703318, -0.653226, 0.050092, 0.783408, -0.176497, 0.606911 

"P03_E07_PE030_V3", 0.507658, -0.479420, 0.028238, 0.562069, -0.129922, 0.432147 

"P03_E07_PE030_V4", 0.398736, -0.390219, 0.008517, 0.443397, -0.105334, 0.338063 

"P03_E07_PE030_V5", 0.408565, -0.392526, 0.016039, 0.444206, -0.107012, 0.337194 

 
RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-26.126184, 11.041921 

Calefacción mensual 

-6.715661, -5.013891, -3.748700, -1.291100, -0.016327, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.94010000, -2.663250, -5.827256 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.434100, 0.780241, 4.133584, 4.016473, 1.621624, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 
Numero de zonas 

13 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 

"P01_E01", 27.034901, 1.000000, -69.303750, 4.844210 

"P01_E02", 242.771088, 1.000000, -24.459551, 6.126477 

"P01_E03", 238.840973, 1.000000, -35.514855, 3.627320 

"P01_E05", 235.867828, 1.000000, -18.806984, 9.323562 

"P01_E06", 298.029541, 1.000000, -21.256072, 4.498720 

"P02_E01", 282.840332, 1.000000, -20.809463, 14.370052 

"P02_E05", 133.885971, 1.000000, -30.795307, 12.051615 

"P02_E06", 317.949005, 1.000000, -23.434371, 11.050494 

"P02_E07", 364.828522, 1.000000, -19.056840, 10.586437 

"P03_E01", 282.840332, 1.000000, -29.840270, 15.412305 

"P03_E05", 133.885971, 1.000000, -36.448926, 21.623115 

"P03_E06", 317.949005, 1.000000, -29.877320, 14.093605 

"P03_E07", 364.828522, 1.000000, -28.486449, 13.648706 

TOTAL, 3241.552002, -26.126184, 11.041921 

 
Calefacción mensual por zonas 

-15.570433, -12.956556, -10.510870, -6.118645, -1.957594, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -7.819010, -14.370643 

-6.307716, -4.992052, -3.514990, -1.582765, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.408060, -5.653968 

-8.314816, -6.913224, -5.600521, -3.028904, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -4.160689, -7.496698 

-5.409489, -4.125271, -2.833060, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.712441, -4.726724 

-5.316084, -4.335682, -3.263496, -1.555142, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.018857, -4.766811 

-6.130423, -4.465174, -2.906493, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.045109, -5.262264 



-8.146044, -6.113655, -4.339105, -1.986889, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.186147, -7.023467 

-6.451527, -4.741557, -3.295195, -1.264661, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.198625, -5.482804 

-5.530240, -4.166386, -2.858852, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.806717, -4.694645 

-8.172621, -5.929451, -3.988923, -1.615370, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.091500, -7.042403 

-10.058258, -7.148355, -4.674485, -1.900368, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.981631, -8.685831 

-8.111307, -5.937968, -4.188674, -1.627855, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.098516, -6.912999 

-7.709247, -5.709848, -3.991059, -1.511898, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.965422, -6.598976 

 
Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.585394, 2.258817, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.105294, 3.021183, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.965491, 1.661829, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.722927, 3.695749, 1.904886, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.302449, 2.196270, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.806808, 5.020104, 4.917055, 2.626085, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.044463, 4.775562, 2.231590, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.506926, 4.364409, 2.179158, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.359548, 4.164623, 2.062265, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.925572, 5.612252, 5.283306, 2.591173, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.261826, 7.823218, 7.097063, 3.441006, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.759703, 5.303359, 4.848165, 2.182378, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.752581, 5.152980, 4.667701, 2.075444, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 



RESULTATS EDIFICI MÒDUL 1 REFERÈNCIA 

Numero de plantes 3 

"P01" 

 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zones 5 

Zona 1, "P01_E01" - VESTÍBUL 

27.034901 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.052357, -19.422797, -19.370440, 0.494797, -5.326706, -4.831908 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.039521, -16.537395, -16.497874, 0.469191, -4.058030, -3.588839 

Puentes Térmicos, 0.042694, -9.644954, -9.602260, 0.392838, -3.217022, -2.824184 

Solar Ventanas, 34.462137, 0.000000, 34.462137, 29.564338, 0.000000, 29.564338 

Transmisión Ventanas, 0.157168, -36.118652, -35.961485, 1.271682, -11.003938, -9.732255 

Fuentes Internas, 22.147578, 0.000000, 22.147578, 11.064585, 0.000000, 11.064585 

Infiltración, 0.012389, -35.348500, -35.336111, 0.281544, -8.288795, -8.007251 

TOTAL, 64.374802, -124.529552, -60.154751, 46.611594, -34.959307, 11.652287 

 
Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E01_PE003", 0.012904, -4.830209, -4.817305, 0.126657, -1.315600, -1.188943 

"P01_E01_MCP001", 0.019303, -7.222487, -7.203184, 0.189212, -1.966561, -1.777349 

"P01_E01_MCP002", 0.020151, -7.370099, -7.349948, 0.179507, -2.045125, -1.865617 

"P01_E01_FTER001", 0.039521, -16.537397, -16.497876, 0.469190, -4.058028, -3.588838 

"P01_E01_PE003_V1", 22.916804, -22.990157, -0.073353, 20.172338, -6.967487, 13.204851 

"P01_E01_PE003_V2", 11.702501, -13.128492, -1.425992, 10.663704, -4.036482, 6.627221 

 

Zona 2, "P01_E02"  ZONA 3 (ALA SUD) 

242.771088 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -10.821044, -10.821044, 0.379049, -4.847160, -4.468111 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -13.980926, -13.980926, 0.301242, -5.304755, -5.003513 

Puentes Térmicos, 0.000000, -7.129083, -7.129083, 0.385451, -2.860629, -2.475178 

Solar Ventanas, 14.741526, 0.000000, 14.741526, 17.551896, 0.000000, 17.551896 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -15.626152, -15.626152, 0.645945, -5.886313, -5.240368 

Fuentes Internas, 24.300916, 0.000000, 24.300916, 17.887152, 0.000000, 17.887152 

Infiltración, 0.003591, -15.840602, -15.837011, 0.141721, -5.836862, -5.695140 

TOTAL, 45.320547, -69.671524, -24.350977, 40.489015, -27.919836, 12.569179 

 
Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E02_PE008", 0.000000, -2.801809, -2.801809, 0.113247, -1.222303, -1.109055 

"P01_E02_PE009", 0.000041, -1.226456, -1.226415, 0.046716, -0.584828, -0.538112 

"P01_E02_PE010", 0.000000, -0.994244, -0.994244, 0.020477, -0.412506, -0.392029 

"P01_E02_PE011", 0.000000, -1.778194, -1.778194, 0.044374, -0.755564, -0.711190 

"P01_E02_PE012", 0.000010, -1.654762, -1.654752, 0.071326, -0.801696, -0.730370 

"P01_E02_PE013", 0.000000, -0.545709, -0.545709, 0.017791, -0.240032, -0.222241 

"P01_E02_PE014", 0.000003, -1.315109, -1.315106, 0.052043, -0.626270, -0.574227 

"P01_E02_PE016", 0.000000, -0.504813, -0.504813, 0.015864, -0.206750, -0.190886 

"P01_E02_FTER001", 0.000000, -13.980926, -13.980926, 0.301242, -5.304755, -5.003513 

"P01_E02_PE008_V1", 1.033872, -1.354306, -0.320435, 1.381388, -0.510884, 0.870504 

"P01_E02_PE008_V2", 1.082998, -1.350838, -0.267839, 1.527159, -0.521126, 1.006033 

"P01_E02_PE008_V3", 1.090692, -1.352088, -0.261395, 1.538971, -0.522035, 1.016936 

"P01_E02_PE008_V4", 1.052185, -1.355631, -0.303446, 1.411761, -0.512971, 0.898790 

"P01_E02_PE010_V1", 1.271685, -1.397027, -0.125342, 1.597943, -0.540188, 1.057755 

"P01_E02_PE012_V1", 2.381245, -1.682564, 0.698681, 2.613440, -0.623375, 1.990065 

"P01_E02_PE014_V1", 1.780831, -1.412042, 0.368788, 1.996814, -0.526862, 1.469952 

"P01_E02_PE014_V2", 1.656575, -1.420335, 0.236240, 2.012658, -0.527970, 1.484688 

"P01_E02_PE014_V3", 1.180578, -1.042060, 0.138519, 1.427531, -0.387398, 1.040133 

"P01_E02_PE016_V1", 1.333612, -1.973064, -0.639451, 1.633689, -0.736007, 0.897681 

"P01_E02_PE016_V2", 0.877252, -1.286200, -0.408948, 1.058019, -0.479027, 0.578992 

 



 

Zona 3, "P01_E03"  ZONA 1 (ALA NORD) 

238.840973 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -11.798959, -11.798959, 0.104396, -1.997782, -1.893386 

Cubiertas, 0.001120, -6.999107, -6.997987, 0.415902, -1.144479, -0.728577 

Suelos, 0.000000, -13.148584, -13.148584, 0.102138, -2.341082, -2.238943 

Puentes Térmicos, 0.001955, -5.493393, -5.491437, 0.111208, -1.095276, -0.984068 

Solar Ventanas, 3.769624, 0.000000, 3.769624, 3.391041, 0.000000, 3.391041 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -4.480990, -4.480990, 0.054005, -0.816320, -0.762315 

Fuentes Internas, 26.593404, 0.000000, 26.593404, 13.274011, 0.000000, 13.274011 

Infiltración, 0.022029, -16.608369, -16.586340, 0.170323, -3.861574, -3.691251 

TOTAL, 37.210148, -65.341487, -28.131339, 19.047754, -12.674683, 6.373071 

 
Numero de Componentes 

9 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.000000, -3.511481, -3.511481, 0.036009, -0.597682, -0.561673 

"P01_E03_PE002", 0.000000, -2.735977, -2.735977, 0.024791, -0.469775, -0.444984 

"P01_E03_PE003", 0.000000, -1.473997, -1.473997, 0.017291, -0.244888, -0.227597 

"P01_E03_PE004", 0.000000, -4.077506, -4.077506, 0.028823, -0.687956, -0.659133 

"P01_E03_CUB001", 0.001120, -6.999107, -6.997988, 0.415902, -1.144479, -0.728577 

"P01_E03_FTER002", 0.000000, -13.148585, -13.148585, 0.102138, -2.341081, -2.238943 

"P01_E03_PE003_V1", 1.443191, -1.677169, -0.233978, 1.259650, -0.307753, 0.951897 

"P01_E03_PE003_V2", 1.128540, -1.401789, -0.273249, 1.039201, -0.256987, 0.782214 

"P01_E03_PE003_V3", 1.197894, -1.402032, -0.204138, 1.146248, -0.251633, 0.894615 

 
Zona 5, "P01_E05"  ZONA 2 (ALA OEST) 

235.867828 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -11.530329, -11.530329, 0.351381, -6.611647, -6.260266 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -12.758144, -12.758144, 0.270402, -6.697455, -6.427052 

Puentes Térmicos, 0.000000, -7.497142, -7.497142, 0.306133, -4.020655, -3.714522 

Solar Ventanas, 14.528501, 0.000000, 14.528501, 19.875971, 0.000000, 19.875971 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -16.858057, -16.858057, 0.528574, -8.605753, -8.077179 

Fuentes Internas, 29.985137, 0.000000, 29.985137, 26.423367, 0.000000, 26.423367 

Infiltración, 0.002280, -15.150290, -15.148010, 0.136219, -6.965312, -6.829093 

TOTAL, 50.644497, -69.913535, -19.269038, 51.949837, -36.955589, 14.994248 

 
Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E05_PE001", 0.000000, -2.580574, -2.580574, 0.074088, -1.435190, -1.361102 

"P01_E05_PE002", 0.000000, -1.131107, -1.131107, 0.023336, -0.625767, -0.602431 

"P01_E05_PE003", 0.000000, -1.434667, -1.434667, 0.024970, -0.783157, -0.758187 

"P01_E05_PE004", 0.000002, -1.825506, -1.825504, 0.056241, -1.095339, -1.039098 

"P01_E05_PE005", 0.000000, -2.538448, -2.538448, 0.107732, -1.480252, -1.372520 

"P01_E05_PE006", 0.000000, -1.093905, -1.093905, 0.031727, -0.629648, -0.597921 

"P01_E05_PE007", 0.000001, -0.926125, -0.926124, 0.037474, -0.566481, -0.529007 

"P01_E05_FTER002", 0.000000, -12.758144, -12.758144, 0.270403, -6.697455, -6.427052 

"P01_E05_PE001_V1", 0.753595, -1.069537, -0.315942, 1.192827, -0.539844, 0.652983 

"P01_E05_PE001_V2", 0.754967, -1.069590, -0.314622, 1.198453, -0.539681, 0.658772 

"P01_E05_PE001_V3", 0.554774, -0.784580, -0.229806, 0.880266, -0.395904, 0.484362 

"P01_E05_PE001_V4", 0.946292, -1.282867, -0.336575, 1.613229, -0.642499, 0.970731 

"P01_E05_PE001_V5", 0.963263, -1.285706, -0.322443, 1.640455, -0.644100, 0.996355 

"P01_E05_PE005_V1", 1.320862, -1.377644, -0.056782, 1.691116, -0.707573, 0.983543 

"P01_E05_PE005_V3", 2.343137, -1.844355, 0.498782, 2.615543, -0.962606, 1.652936 

"P01_E05_PE005_V4", 1.469576, -1.656965, -0.187389, 1.880771, -0.843448, 1.037323 

"P01_E05_PE005_V4001", 1.292754, -1.377435, -0.084681, 1.621161, -0.703075, 0.918086 

"P01_E05_PE005_V5", 0.362555, -0.623451, -0.260896, 0.583858, -0.314971, 0.268887 

"P01_E05_PE005_V6", 0.362556, -0.623451, -0.260896, 0.583859, -0.314971, 0.268888 

"P01_E05_PE007_V1", 1.597328, -1.395211, 0.202117, 2.067764, -0.729374, 1.338390 

"P01_E05_PE007_V2", 0.458148, -0.556586, -0.098437, 0.714873, -0.289499, 0.425374 

"P01_E05_PE007_V3", 1.348694, -1.910678, -0.561985, 2.120832, -0.978670, 1.142163 

 



 

Zona 6, "P01_E06"  ZONA 4 (ALA EST) 

298.029541 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -8.339319, -8.339319, 0.225034, -2.547948, -2.322914 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -14.001268, -14.001268, 0.247318, -3.250587, -3.003269 

Puentes Térmicos, 0.000000, -5.508624, -5.508624, 0.225738, -1.492722, -1.266984 

Solar Ventanas, 11.914244, 0.000000, 11.914244, 10.152800, 0.000000, 10.152800 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -12.574814, -12.574814, 0.386089, -3.187815, -2.801726 

Fuentes Internas, 23.396467, 0.000000, 23.396467, 11.770164, 0.000000, 11.770164 

Infiltración, 0.006046, -17.352506, -17.346460, 0.148717, -4.127093, -3.978377 

TOTAL, 41.206407, -63.660825, -22.454418, 25.288423, -16.731108, 8.557315 

 
Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E06_PE001", 0.000132, -2.225435, -2.225302, 0.059396, -0.669476, -0.610079 

"P01_E06_PE002", 0.000288, -0.859256, -0.858968, 0.028542, -0.300799, -0.272258 

"P01_E06_PE003", 0.000782, -0.505379, -0.504597, 0.015240, -0.172898, -0.157657 

"P01_E06_PE004", 0.000000, -1.060528, -1.060528, 0.029938, -0.312713, -0.282775 

"P01_E06_PE005", 0.000000, -1.007767, -1.007767, 0.025576, -0.296224, -0.270648 

"P01_E06_PE006", 0.000004, -0.423423, -0.423418, 0.016479, -0.143710, -0.127231 

"P01_E06_PE007", 0.000000, -2.258739, -2.258739, 0.051606, -0.653872, -0.602267 

"P01_E06_FTER002", 0.000000, -14.001268, -14.001268, 0.247318, -3.250587, -3.003269 

"P01_E06_PE001_V1", 0.870620, -1.196521, -0.325900, 0.806741, -0.302041, 0.504700 

"P01_E06_PE001_V2", 0.914512, -1.193569, -0.279057, 0.807769, -0.302167, 0.505601 

"P01_E06_PE001_V3", 1.273381, -1.424215, -0.150835, 0.985788, -0.362242, 0.623546 

"P01_E06_PE001_V4", 1.457952, -1.415661, 0.042290, 1.007577, -0.363249, 0.644327 

"P01_E06_PE004_V1", 1.333676, -1.382971, -0.049295, 1.048251, -0.351413, 0.696838 

"P01_E06_PE004_V2", 1.154098, -1.397052, -0.242954, 1.081866, -0.349536, 0.732330 

"P01_E06_PE007_V1", 1.007746, -0.914645, 0.093101, 1.004355, -0.231490, 0.772865 

"P01_E06_PE007_V2", 1.382376, -1.249340, 0.133036, 1.363406, -0.316361, 1.047044 

"P01_E06_PE007_V3", 0.602819, -0.551289, 0.051529, 0.588565, -0.139406, 0.449158 

"P01_E06_PE007_V4", 0.558214, -0.546155, 0.012059, 0.527694, -0.139368, 0.388327 

"P01_E06_PE007_V5", 0.362505, -0.387990, -0.025485, 0.343374, -0.099330, 0.244044 

"P01_E06_PE007_V6", 0.996345, -0.915406, 0.080939, 0.974325, -0.232033, 0.742292 

 
"P02" 

 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zones 4 

Zona 8, "P02_E01"  ZONA 3 (ALA SUD) 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -12.938029, -12.938029, 0.791977, -9.121466, -8.329489 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -2.570207, -2.570207, 0.250783, -1.693237, -1.442454 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.654910, -8.654910, 0.842122, -5.554598, -4.712476 

Solar Ventanas, 14.988410, 0.000000, 14.988410, 23.444783, 0.000000, 23.444783 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -17.887139, -17.887139, 1.283798, -10.934513, -9.650714 

Fuentes Internas, 28.061793, 0.000000, 28.061793, 28.092400, 0.000000, 28.092400 

Infiltración, 0.001448, -14.756030, -14.754582, 0.134896, -7.911234, -7.776339 

TOTAL, 48.574702, -62.295762, -13.721060, 59.123921, -39.519463, 19.604459 

 
Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E01_PE007", 0.000000, -3.267921, -3.267921, 0.179378, -2.304532, -2.125154 

"P02_E01_PE008", 0.000000, -2.136703, -2.136703, 0.161829, -1.584793, -1.422964 

"P02_E01_PE009", 0.000000, -1.552194, -1.552194, 0.061442, -1.040810, -0.979368 

"P02_E01_PE010", 0.000000, -2.094553, -2.094553, 0.118402, -1.472141, -1.353740 

"P02_E01_PE011", 0.000000, -1.429962, -1.429962, 0.104757, -1.008293, -0.903536 

"P02_E01_PE012", 0.000000, -0.622116, -0.622116, 0.036335, -0.424250, -0.387915 

"P02_E01_PE013", 0.000000, -1.501170, -1.501170, 0.112046, -1.064171, -0.952124 

"P02_E01_PE015", 0.000000, -0.333410, -0.333410, 0.017927, -0.222614, -0.204687 

"P02_E01_FE001", 0.000000, -2.570207, -2.570207, 0.250783, -1.693237, -1.442454 



"P02_E01_PE007_V1", 0.773023, -1.360148, -0.587125, 1.545978, -0.842779, 0.703199 

"P02_E01_PE007_V2", 0.731790, -1.350522, -0.618733, 1.563355, -0.834933, 0.728422 

"P02_E01_PE007_V3", 0.571710, -0.995901, -0.424191, 1.282408, -0.628078, 0.654330 

"P02_E01_PE007_V4", 0.780283, -1.356035, -0.575751, 1.770575, -0.859211, 0.911364 

"P02_E01_PE007_V5", 0.780677, -1.356246, -0.575569, 1.771164, -0.859374, 0.911790 

"P02_E01_PE007_V6", 0.559797, -0.994731, -0.434933, 1.244560, -0.623247, 0.621313 

"P02_E01_PE011_V1", 1.669172, -1.655913, 0.013259, 2.575912, -0.982417, 1.593495 

"P02_E01_PE011_V2", 1.996603, -1.616302, 0.380301, 2.643333, -0.976204, 1.667130 

"P02_E01_PE011_V3", 1.297401, -1.206105, 0.091296, 1.757093, -0.728004, 1.029088 

"P02_E01_PE013_V1", 1.776557, -1.636015, 0.140542, 2.500822, -0.981308, 1.519514 

"P02_E01_PE013_V2", 1.760397, -1.637407, 0.122990, 2.499836, -0.981052, 1.518784 

"P02_E01_PE013_V3", 1.290597, -1.204315, 0.086282, 1.916786, -0.717311, 1.199475 

"P02_E01_PE015_V1", 1.000405, -1.517498, -0.517094, 1.659358, -0.923192, 0.736166 

 
Zona 9, "P02_E05" -  ZONA 1 (ALA NORD) 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -16.564434, -16.564434, 0.516338, -11.016528, -10.500191 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -6.209507, -6.209507, 0.388887, -3.898550, -3.509663 

Puentes Térmicos, 0.000000, -10.123683, -10.123683, 0.630398, -6.382662, -5.752264 

Solar Ventanas, 18.728119, 0.000000, 18.728119, 27.747320, 0.000000, 27.747320 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -18.124148, -18.124148, 0.817714, -11.042039, -10.224325 

Fuentes Internas, 30.612238, 0.000000, 30.612238, 29.428564, 0.000000, 29.428564 

Infiltración, 0.001945, -14.832255, -14.830309, 0.133943, -7.491651, -7.357707 

TOTAL, 55.944448, -72.446370, -16.501922, 64.290996, -44.455900, 19.835096 

 
Numero de Componentes 

14 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E05_PE001", 0.000000, -0.658167, -0.658167, 0.021822, -0.429262, -0.407440 

"P02_E05_PE002", 0.000000, -2.341072, -2.341072, 0.060627, -1.540896, -1.480269 

"P02_E05_PE003", 0.000000, -2.004766, -2.004766, 0.093419, -1.398682, -1.305263 

"P02_E05_PE004", 0.000000, -6.230641, -6.230641, 0.174898, -3.986716, -3.811818 

"P02_E05_PE005", 0.000000, -5.329787, -5.329787, 0.167606, -3.663010, -3.495404 

"P02_E05_FE006", 0.000000, -6.209509, -6.209509, 0.388887, -3.898549, -3.509661 

"P02_E05_PE001_V1", 2.551322, -2.846012, -0.294690, 3.861509, -1.712584, 2.148924 

"P02_E05_PE003_V1", 3.602030, -2.744726, 0.857304, 5.035390, -1.606861, 3.428529 

"P02_E05_PE003_V2", 4.243117, -2.692571, 1.550546, 5.079739, -1.612561, 3.467178 

"P02_E05_PE003_V3", 2.827813, -1.994579, 0.833234, 3.461556, -1.186598, 2.274957 

"P02_E05_PE005_V1", 1.634392, -2.260828, -0.626436, 3.414074, -1.439925, 1.974149 

"P02_E05_PE005_V2", 1.182222, -1.657291, -0.475069, 2.459437, -1.050451, 1.408987 

"P02_E05_PE005_V3", 1.171485, -1.658529, -0.487044, 2.391801, -1.042907, 1.348894 

"P02_E05_PE005_V4", 1.515739, -2.269612, -0.753873, 2.863759, -1.392386, 1.471374 

 
Zona 10, "P02_E06"  ZONA 2 (ALA OEST) 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -13.072951, -13.072951, 0.750172, -9.099069, -8.348897 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -4.244750, -4.244750, 0.414465, -2.782462, -2.367998 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.213954, -8.213954, 0.771965, -5.594356, -4.822391 

Solar Ventanas, 15.002024, 0.000000, 15.002024, 22.414619, 0.000000, 22.414619 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -15.185467, -15.185467, 1.038588, -9.693546, -8.654958 

Fuentes Internas, 27.827025, 0.000000, 27.827025, 27.992768, 0.000000, 27.992768 

Infiltración, 0.001096, -14.775893, -14.774796, 0.131115, -8.061465, -7.930351 

TOTAL, 48.228235, -60.855476, -12.627241, 58.254594, -39.996808, 18.257786 

 
Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E06_PE001", 0.000000, -1.733792, -1.733792, 0.073655, -1.167203, -1.093548 

"P02_E06_PE002", 0.000000, -1.446110, -1.446110, 0.052596, -0.939824, -0.887228 

"P02_E06_PE003", 0.000000, -2.418724, -2.418724, 0.129651, -1.691992, -1.562341 

"P02_E06_PE004", 0.000000, -2.498534, -2.498534, 0.241690, -1.977279, -1.735589 

"P02_E06_PE005", 0.000000, -1.649000, -1.649000, 0.086729, -1.109815, -1.023086 



"P02_E06_PE006", 0.000000, -0.696429, -0.696429, 0.048949, -0.502911, -0.453962 

"P02_E06_PE007", 0.000000, -2.630361, -2.630361, 0.117326, -1.710467, -1.593140 

"P02_E06_FE009", 0.000000, -2.072284, -2.072284, 0.202341, -1.358396, -1.156054 

"P02_E06_FE010", 0.000000, -2.172467, -2.172467, 0.212123, -1.424066, -1.211943 

"P02_E06_PE004_V1", 1.788748, -1.328790, 0.459958, 2.365632, -0.879353, 1.486279 

"P02_E06_PE004_V2", 1.786079, -1.328967, 0.457113, 2.365530, -0.879355, 1.486176 

"P02_E06_PE004_V3", 1.272851, -0.976708, 0.296143, 1.693657, -0.642794, 1.050863 

"P02_E06_PE004_V4", 1.779137, -1.329494, 0.449643, 2.363239, -0.879267, 1.483972 

"P02_E06_PE004_V5", 1.730055, -1.333231, 0.396824, 2.336106, -0.878544, 1.457562 

"P02_E06_PE004_V6", 1.334782, -0.972178, 0.362604, 1.720440, -0.642022, 1.078418 

"P02_E06_PE006_V1", 1.345985, -1.378605, -0.032620, 1.917044, -0.880043, 1.037001 

"P02_E06_PE006_V2", 0.370940, -0.556939, -0.186000, 0.669228, -0.349591, 0.319637 

"P02_E06_PE007_V1", 0.647785, -1.101842, -0.454057, 1.278618, -0.685298, 0.593320 

"P02_E06_PE007_V2", 0.624137, -1.093506, -0.469368, 1.284196, -0.673767, 0.610429 

"P02_E06_PE007_V3", 0.510105, -0.799749, -0.289645, 1.250589, -0.485985, 0.764604 

"P02_E06_PE007_V4", 0.665028, -1.092459, -0.427431, 1.547599, -0.665470, 0.882129 

"P02_E06_PE007_V5", 0.665029, -1.092458, -0.427430, 1.548404, -0.665465, 0.882939 

"P02_E06_PE007_V6", 0.481363, -0.800538, -0.319175, 1.113999, -0.487662, 0.626337 

 
Zona 11, "P02_E07"  ZONA 4 (ALA EST) 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -10.466069, -10.466069, 0.619380, -7.292104, -6.672725 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -3.178707, -3.178707, 0.312972, -2.128060, -1.815088 

Puentes Térmicos, 0.000000, -7.104688, -7.104688, 0.703799, -4.514588, -3.810789 

Solar Ventanas, 9.944557, 0.000000, 9.944557, 16.120310, 0.000000, 16.120310 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -13.684100, -13.684100, 0.960704, -8.485509, -7.524804 

Fuentes Internas, 27.805377, 0.000000, 27.805377, 27.781730, 0.000000, 27.781730 

Infiltración, 0.001484, -14.736560, -14.735075, 0.138886, -7.857336, -7.718450 

TOTAL, 42.479368, -53.860216, -11.380848, 50.342147, -34.007604, 16.334543 
 

 

 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P02_E07_PE001", 0.000000, -2.224197, -2.224197, 0.121706, -1.555089, -1.433383 

"P02_E07_PE002", 0.000000, -1.443270, -1.443270, 0.097621, -1.014228, -0.916607 

"P02_E07_PE003", 0.000000, -1.262584, -1.262584, 0.089364, -0.942318, -0.852954 

"P02_E07_PE004", 0.000000, -1.658465, -1.658465, 0.116691, -1.190282, -1.073591 

"P02_E07_PE005", 0.000000, -1.217560, -1.217560, 0.061674, -0.810697, -0.749023 

"P02_E07_PE006", 0.000000, -0.463544, -0.463544, 0.034859, -0.324559, -0.289700 

"P02_E07_PE007", 0.000000, -2.196449, -2.196449, 0.097534, -1.455002, -1.357468 

"P02_E07_FE001", 0.000000, -1.884311, -1.884311, 0.185528, -1.261496, -1.075969 

"P02_E07_FE002", 0.000000, -1.294396, -1.294396, 0.127445, -0.866564, -0.739119 

"P02_E07_PE001_V1", 0.604338, -1.316203, -0.711865, 1.144931, -0.823967, 0.320964 

"P02_E07_PE001_V2", 0.545490, -1.307030, -0.761540, 1.073419, -0.811021, 0.262398 

"P02_E07_PE001_V3", 0.554770, -0.947689, -0.392918, 0.883749, -0.589411, 0.294339 

"P02_E07_PE001_V4", 1.413329, -1.246823, 0.166506, 1.634307, -0.792700, 0.841606 

"P02_E07_PE001_V5", 1.721541, -1.225443, 0.496098, 1.883986, -0.800750, 1.083237 

"P02_E07_PE001_V6", 1.112176, -0.915672, 0.196504, 1.503499, -0.602997, 0.900502 

"P02_E07_PE005_V1", 0.641497, -1.012467, -0.370971, 1.569271, -0.608990, 0.960281 

"P02_E07_PE005_V2", 0.596495, -1.009200, -0.412705, 1.423073, -0.607044, 0.816029 

"P02_E07_PE005_V3", 0.450961, -0.744565, -0.293604, 1.043153, -0.449931, 0.593222 

"P02_E07_PE007_V1", 0.596598, -1.008661, -0.412063, 1.273260, -0.611306, 0.661953 

"P02_E07_PE007_V2", 0.585762, -1.005753, -0.419991, 1.265252, -0.608271, 0.656981 

"P02_E07_PE007_V3", 0.443372, -0.741760, -0.298388, 0.954394, -0.449706, 0.504688 

"P02_E07_PE007_V4", 0.329644, -0.598046, -0.268402, 0.747880, -0.359547, 0.388333 

"P02_E07_PE007_V5", 0.348583, -0.604787, -0.256204, 0.681796, -0.370819, 0.310977 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
"P03" 

 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 12, "P03_E01"  ZONA 3 (ALA SUD) 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -10.349943, -10.349943, 0.345733, -6.439776, -6.094042 

Cubiertas, 0.000093, -11.473733, -11.473641, 2.046743, -6.680154, -4.633411 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.953872, -6.953872, 0.631783, -4.619427, -3.987643 

Solar Ventanas, 16.763225, 0.000000, 16.763225, 24.298619, 0.000000, 24.298619 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -14.387104, -14.387104, 0.720849, -8.603055, -7.882206 

Fuentes Internas, 26.663791, 0.000000, 26.663791, 26.860322, 0.000000, 26.860322 

Infiltración, 0.001340, -14.754966, -14.753626, 0.133348, -8.026077, -7.892729 

TOTAL, 49.096768, -63.557177, -14.460409, 59.559152, -38.909791, 20.649362 

 
Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E01_PE001", 0.000000, -2.681118, -2.681118, 0.066169, -1.687493, -1.621324 

"P03_E01_PE002", 0.000000, -1.627111, -1.627110, 0.072353, -1.042838, -0.970484 

"P03_E01_PE003", 0.000000, -1.273094, -1.273094, 0.029391, -0.799950, -0.770559 

"P03_E01_PE004", 0.000000, -1.666471, -1.666471, 0.059049, -1.041672, -0.982623 

"P03_E01_PE005", 0.000000, -1.140196, -1.140196, 0.046187, -0.682803, -0.636617 

"P03_E01_PE006", 0.000000, -0.505695, -0.505695, 0.017043, -0.317470, -0.300427 

"P03_E01_PE007", 0.000000, -1.193276, -1.193276, 0.048333, -0.714834, -0.666501 

"P03_E01_PE008", 0.000000, -0.262983, -0.262983, 0.008410, -0.153916, -0.145507 

"P03_E01_CUB001", 0.000093, -11.473734, -11.473641, 2.046743, -6.680155, -4.633411 

"P03_E01_PE001_V1", 0.729603, -1.105394, -0.375792, 1.583460, -0.672449, 0.911011 

"P03_E01_PE001_V2", 0.726817, -1.103318, -0.376501, 1.605569, -0.671870, 0.933699 

"P03_E01_PE001_V3", 0.530107, -0.808425, -0.278317, 1.183925, -0.492426, 0.691499 

"P03_E01_PE001_V4", 0.734276, -1.103257, -0.368981, 1.648154, -0.674585, 0.973569 

"P03_E01_PE001_V5", 0.734122, -1.103306, -0.369183, 1.647169, -0.674540, 0.972629 

"P03_E01_PE001_V6", 0.526241, -0.809158, -0.282917, 1.155806, -0.491229, 0.664577 

"P03_E01_PE005_V1", 2.070903, -1.300572, 0.770331, 2.518957, -0.765912, 1.753046 

"P03_E01_PE005_V2", 2.035467, -1.303133, 0.732333, 2.513885, -0.766380, 1.747505 

"P03_E01_PE005_V3", 1.523239, -0.973527, 0.549712, 1.976066, -0.576772, 1.399294 

"P03_E01_PE007_V1", 2.030783, -1.303324, 0.727459, 2.510331, -0.767355, 1.742976 

"P03_E01_PE007_V2", 2.025844, -1.303753, 0.722091, 2.511001, -0.766977, 1.744025 

"P03_E01_PE007_V3", 1.448823, -0.958236, 0.490587, 1.806982, -0.563103, 1.243879 

"P03_E01_PE008_V1", 1.647003, -1.211704, 0.435299, 2.362033, -0.723324, 1.638709 

 
Zona 13, "P03_E05"  ZONA 1 (ALA NORD) 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -15.866822, -15.866822, 0.371252, -9.862060, -9.490808 

Cubiertas, 0.000110, -14.369960, -14.369850, 2.316196, -8.633100, -6.316904 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -10.472168, -10.472168, 0.967719, -7.578400, -6.610681 

Solar Ventanas, 26.009250, 0.000000, 26.009250, 37.589805, 0.000000, 37.589805 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -16.925002, -16.925002, 0.998209, -11.697985, -10.699776 

Fuentes Internas, 29.530660, 0.000000, 29.530660, 29.922525, 0.000000, 29.922525 

Infiltración, 0.001324, -14.725969, -14.724644, 0.126638, -8.056864, -7.930226 

TOTAL, 62.274101, -79.077604, -16.803502, 77.711308, -51.251060, 26.460248 

 
Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E05_PE012", 0.000000, -0.623287, -0.623287, 0.017039, -0.378208, -0.361170 

"P03_E05_PE013", 0.000000, -2.199109, -2.199109, 0.067682, -1.416920, -1.349238 

"P03_E05_PE014", 0.000000, -1.836226, -1.836226, 0.064341, -1.151040, -1.086699 

"P03_E05_PE015", 0.000000, -6.042541, -6.042541, 0.116336, -3.611501, -3.495165 

"P03_E05_PE016", 0.000000, -5.165660, -5.165660, 0.108792, -3.307329, -3.198536 



"P03_E05_CUB001", 0.000028, -3.671183, -3.671156, 0.590382, -2.204729, -1.614347 

"P03_E05_CUB002", 0.000083, -10.698777, -10.698694, 1.725815, -6.428371, -4.702556 

"P03_E05_PE012_V1", 4.125722, -2.645629, 1.480093, 5.776962, -1.654609, 4.122353 

"P03_E05_PE014_V1", 3.069019, -1.866497, 1.202521, 3.767972, -1.149589, 2.618383 

"P03_E05_PE014_V2", 4.257981, -2.540909, 1.717073, 5.203917, -1.567250, 3.636667 

"P03_E05_PE014_V4", 4.268540, -2.540181, 1.728358, 5.212065, -1.566609, 3.645455 

"P03_E05_PE016_V1", 1.515154, -2.161327, -0.646173, 3.413560, -1.382247, 2.031313 

"P03_E05_PE016_V2", 1.095603, -1.584203, -0.488600, 2.457790, -1.009657, 1.448132 

"P03_E05_PE016_V3", 1.085041, -1.585122, -0.500081, 2.388884, -1.005862, 1.383022 

"P03_E05_PE016_V4", 1.499639, -2.162691, -0.663052, 3.312758, -1.376451, 1.936307 

"P03_E05_CUB001_V1", 1.071574, -0.020459, 1.051114, 1.423229, -0.209532, 1.213697 

"P03_E05_CUB001_V2", 1.071493, -0.020466, 1.051027, 1.423230, -0.209532, 1.213698 

"P03_E05_CUB001_V3", 1.071575, -0.020459, 1.051116, 1.423231, -0.209532, 1.213699 

"P03_E05_CUB001_V4", 1.071165, -0.020541, 1.050624, 1.423201, -0.209530, 1.213672 

"P03_E05_CUB001_V5", 1.070737, -0.020515, 1.050223, 1.422916, -0.209280, 1.213635 

 
Zona 14, "P03_E06"  ZONA 2 (ALA OEST) 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -11.306740, -11.306740, 0.367505, -6.959500, -6.591995 

Cubiertas, 0.000059, -11.258229, -11.258169, 2.070917, -6.573392, -4.502475 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.743966, -6.743966, 0.599445, -4.727738, -4.128293 

Solar Ventanas, 16.465238, 0.000000, 16.465238, 22.669100, 0.000000, 22.669100 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -13.087917, -13.087917, 0.576980, -8.150806, -7.573826 

Fuentes Internas, 26.957637, 0.000000, 26.957637, 27.255854, 0.000000, 27.255854 

Infiltración, 0.000901, -14.751420, -14.750518, 0.129886, -8.137708, -8.007822 

TOTAL, 48.965107, -62.648290, -13.683183, 58.619299, -39.531157, 19.088141 

 
Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E06_PE017", 0.000000, -1.522697, -1.522697, 0.038528, -0.949534, -0.911006 

"P03_E06_PE018", 0.000000, -1.267173, -1.267173, 0.028579, -0.741464, -0.712886 

"P03_E06_PE019", 0.000000, -2.129380, -2.129380, 0.056806, -1.326093, -1.269287 

"P03_E06_PE020", 0.000000, -2.160967, -2.160967, 0.109225, -1.418372, -1.309146 

"P03_E06_PE021", 0.000000, -1.333722, -1.333722, 0.056711, -0.795223, -0.738511 

"P03_E06_PE022", 0.000000, -0.578097, -0.578097, 0.026970, -0.375924, -0.348954 

"P03_E06_PE023", 0.000000, -2.314701, -2.314701, 0.052204, -1.354408, -1.302204 

"P03_E06_CUB001", 0.000059, -11.258229, -11.258170, 2.070917, -6.573392, -4.502475 

"P03_E06_PE020_V1", 1.925880, -1.143033, 0.782847, 2.257913, -0.741647, 1.516266 

"P03_E06_PE020_V2", 1.923328, -1.143201, 0.780127, 2.257815, -0.741646, 1.516169 

"P03_E06_PE020_V3", 1.374122, -0.840378, 0.533744, 1.616287, -0.542848, 1.073439 

"P03_E06_PE020_V4", 1.916688, -1.143692, 0.772996, 2.255633, -0.741547, 1.514087 

"P03_E06_PE020_V5", 1.869747, -1.147146, 0.722601, 2.229747, -0.740705, 1.489043 

"P03_E06_PE020_V6", 1.340737, -0.842834, 0.497903, 1.597874, -0.542310, 1.055564 

"P03_E06_PE022_V1", 1.979496, -1.139779, 0.839716, 2.193467, -0.740302, 1.453165 

"P03_E06_PE022_V2", 0.697018, -0.472138, 0.224880, 0.913642, -0.303217, 0.610425 

"P03_E06_PE023_V1", 0.627862, -0.954411, -0.326550, 1.397713, -0.562825, 0.834888 

"P03_E06_PE023_V2", 0.629883, -0.954372, -0.324488, 1.443388, -0.560481, 0.882907 

"P03_E06_PE023_V3", 0.456083, -0.699333, -0.243251, 1.041436, -0.410913, 0.630523 

"P03_E06_PE023_V4", 0.631877, -0.954256, -0.322378, 1.470926, -0.558914, 0.912012 

"P03_E06_PE023_V5", 0.633799, -0.954152, -0.320353, 1.496629, -0.557498, 0.939131 

"P03_E06_PE023_V6", 0.458718, -0.699192, -0.240474, 1.076599, -0.408942, 0.667657 

 
Zona 15, "P03_E07"  ZONA 4 (ALA EST) 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -8.460312, -8.460312, 0.297166, -5.244125, -4.946959 

Cubiertas, 0.000042, -11.162291, -11.162249, 2.041049, -6.552972, -4.511923 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -5.668338, -5.668338, 0.527781, -3.882818, -3.355036 

Solar Ventanas, 11.429093, 0.000000, 11.429093, 17.930723, 0.000000, 17.930723 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -11.085013, -11.085013, 0.502812, -6.921293, -6.418481 

Fuentes Internas, 26.786982, 0.000000, 26.786982, 27.011102, 0.000000, 27.011102 

Infiltración, 0.001282, -14.707983, -14.706701, 0.134555, -8.019413, -7.884858 



TOTAL, 43.188001, -56.012174, -12.824173, 52.616270, -34.823031, 17.793238 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P03_E07_PE024", 0.000000, -1.830238, -1.830238, 0.067760, -1.176588, -1.108829 

"P03_E07_PE025", 0.000000, -1.134593, -1.134593, 0.049138, -0.696911, -0.647773 

"P03_E07_PE026", 0.000000, -0.997479, -0.997479, 0.045867, -0.662335, -0.616468 

"P03_E07_PE027", 0.000000, -1.305442, -1.305442, 0.051696, -0.786818, -0.735122 

"P03_E07_PE028", 0.000000, -1.011230, -1.011230, 0.024366, -0.609540, -0.585174 

"P03_E07_PE029", 0.000000, -0.361907, -0.361907, 0.016490, -0.215425, -0.198935 

"P03_E07_PE030", 0.000000, -1.819422, -1.819422, 0.042533, -1.097190, -1.054658 

"P03_E07_CUB001", 0.000042, -11.162291, -11.162249, 2.041049, -6.552972, -4.511923 

"P03_E07_PE024_V1", 1.198029, -1.032490, 0.165539, 1.726815, -0.661846, 1.064970 

"P03_E07_PE024_V2", 1.205235, -1.031197, 0.174038, 1.732351, -0.661446, 1.070906 

"P03_E07_PE024_V3", 0.894426, -0.754643, 0.139783, 1.252817, -0.484441, 0.768376 

"P03_E07_PE024_V4", 1.557163, -1.008310, 0.548853, 1.827522, -0.660982, 1.166541 

"P03_E07_PE024_V5", 1.657803, -1.001882, 0.655921, 1.921000, -0.664361, 1.256639 

"P03_E07_PE024_V6", 1.185559, -0.736249, 0.449310, 1.381213, -0.486358, 0.894855 

"P03_E07_PE028_V1", 0.559550, -0.829465, -0.269915, 1.319686, -0.495475, 0.824211 

"P03_E07_PE028_V2", 0.559761, -0.829492, -0.269732, 1.320110, -0.495491, 0.824618 

"P03_E07_PE028_V3", 0.408269, -0.608624, -0.200355, 0.950344, -0.364724, 0.585620 

"P03_E07_PE030_V1", 0.568882, -0.827906, -0.259023, 1.301808, -0.495176, 0.806633 

"P03_E07_PE030_V2", 0.568641, -0.827960, -0.259320, 1.297646, -0.495497, 0.802149 

"P03_E07_PE030_V3", 0.411107, -0.606970, -0.195863, 0.931607, -0.363906, 0.567702 

"P03_E07_PE030_V4", 0.322139, -0.493738, -0.171599, 0.735140, -0.295076, 0.440064 

"P03_E07_PE030_V5", 0.332535, -0.496089, -0.163554, 0.737607, -0.298643, 0.438963 

 
RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-16.130431, 15.295260 

Calefacción mensual 

-4.963757, -3.560353, -2.223374, -0.405628, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.311459, -0.805553, -4.171765 

 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.716202, 1.884094, 5.226273, 5.018038, 2.446855, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 
Numero de zonas 

13 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 

"P01_E01", 27.034901, 1.000000, -58.781598, 10.749320 

"P01_E02", 242.771088, 1.000000, -24.116721, 11.028627 

"P01_E03", 238.840973, 1.000000, -27.447691, 5.033547 

"P01_E05", 235.867828, 1.000000, -18.417777, 14.668267 

"P01_E06", 298.029541, 1.000000, -22.206996, 6.333189 

"P02_E01", 282.840332, 1.000000, -12.418600, 18.679668 

"P02_E05", 133.885971, 1.000000, -15.899072, 19.156480 

"P02_E06", 317.949005, 1.000000, -11.600916, 17.426652 

"P02_E07", 364.828522, 1.000000, -10.437437, 15.865390 

"P03_E01", 282.840332, 1.000000, -13.086020, 19.493875 

"P03_E05", 133.885971, 1.000000, -16.389621, 24.856152 

"P03_E06", 317.949005, 1.000000, -12.569351, 18.222711 

"P03_E07", 364.828522, 1.000000, -11.775324, 17.132322 

TOTAL, 3241.552002, -16.130431, 15.295260 

 
Calefacción mensual por zonas 

-14.853233, -11.520207, -8.780786, -4.400915, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -6.204993, -13.021464 

-6.685445, -5.001348, -3.293771, -1.207513, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.178074, -5.750568 

-6.791593, -5.549364, -4.301282, -2.127603, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.692615, -5.985237 

-5.630522, -4.029077, -2.570671, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.473500, -4.714006 

-5.907934, -4.604063, -3.337174, -1.323953, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.950611, -5.083261 

-4.300470, -2.924666, -1.605905, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.587558 



-4.961522, -3.454458, -2.030117, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.277706, -4.175269 

-4.076852, -2.707364, -1.478106, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.338594 

-3.563608, -2.528416, -1.422538, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -2.922875 

-4.550287, -3.057189, -1.696687, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.781857 

-5.306250, -3.483199, -1.885322, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.282090, -4.432760 

-4.407610, -2.935638, -1.647450, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.578652 

-4.053922, -2.823683, -1.564700, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.333020 

 
Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.741930, 4.329999, 1.677391, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.453612, 4.338394, 2.236622, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.552230, 2.481316, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.988371, 4.991606, 4.937714, 2.750575, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.238648, 3.094541, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.097054, 5.999223, 5.928662, 3.654729, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.073125, 6.336235, 6.148612, 3.598509, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.895644, 5.590478, 5.527624, 3.412906, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.699873, 5.191684, 5.020183, 2.953651, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.232592, 6.242086, 6.160471, 3.858725, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.430267, 8.010119, 7.697684, 4.718081, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.089607, 5.915044, 5.740092, 3.477968, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.987887, 5.603525, 5.361716, 3.179194, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 



RESULTATS MÒDUL 2 REFERÈNCIA 

GIMNASIO REFERENCIA 

Numero de plantas 

1 

"P01" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 1, "P01_E02" 

24.000004 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.005407, -20.071766, -20.066358, 0.237886, -2.858081, -2.620195 

Cubiertas, 0.016874, -14.445334, -14.428460, 0.945962, -2.726169, -1.780207 

Suelos, 0.004408, -20.879740, -20.875332, 0.187724, -1.895664, -1.707941 

Puentes Térmicos, 0.065554, -5.668432, -5.602877, 0.138910, -1.731189, -1.592279 

Solar Ventanas, 38.487910, 0.000000, 38.487910, 17.625186, 0.000000, 17.625186 

Transmisión Ventanas, 0.010425, -26.416293, -26.405868, 0.379357, -4.308207, -3.928850 

Fuentes Internas, 12.017581, 0.000000, 12.017581, 4.497029, 0.000000, 4.497029 

Infiltración, 0.059859, -26.731502, -26.671643, 0.264781, -3.858859, -3.594078 

TOTAL, 58.157553, -121.692911, -63.535358, 25.485886, -18.567906, 6.917980 

 

Numero de Componentes 

5 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E02_PE013", 0.004645, -7.012988, -7.008343, 0.096121, -1.070113, -0.973991 

"P01_E02_PE002", 0.003676, -13.061692, -13.058016, 0.145451, -1.791656, -1.646205 

"P01_E02_FE002", 0.016874, -14.445335, -14.428460, 0.945962, -2.726169, -1.780207 

"P01_E02_FTER001", 0.004408, -20.879741, -20.875333, 0.187724, -1.895665, -1.707941 

"P01_E02_PE013_V1", 38.498330, -26.416293, 12.082037, 18.004543, -4.308207, 13.696336 

 

Zona 2, "P01_E01" 

209.999969 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.064476, -17.213777, -17.149302, 0.273249, -1.117739, -0.844490 

Cubiertas, 0.014682, -8.376272, -8.361591, 0.478571, -0.732709, -0.254138 

Suelos, 0.014114, -11.703052, -11.688938, 0.104327, -0.587566, -0.483239 

Puentes Térmicos, 0.062870, -4.532797, -4.469927, 0.123330, -0.507640, -0.384310 

Solar Ventanas, 4.157074, 0.000000, 4.157074, 3.002270, 0.000000, 3.002270 

Transmisión Ventanas, 0.006800, -3.831731, -3.824931, 0.041931, -0.338915, -0.296984 

Fuentes Internas, 11.081991, 0.000000, 11.081991, 4.150956, 0.000000, 4.150956 

Infiltración, 0.104515, -26.380199, -26.275685, 0.291577, -3.594022, -3.302445 

TOTAL, 23.186021, -79.706312, -56.520290, 9.628808, -8.022133, 1.606676 

 

Numero de Componentes 

10 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E01_PE001", 0.007026, -5.621195, -5.614169, 0.062340, -0.349591, -0.287251 

"P01_E01_PE002", 0.053440, -5.266557, -5.213117, 0.119147, -0.369749, -0.250603 

"P01_E01_PE003", 0.038361, -5.534552, -5.496192, 0.111935, -0.380600, -0.268665 

"P01_E01_PE004", 0.001045, -0.826869, -0.825824, 0.008234, -0.046206, -0.037972 

"P01_E01_FE001", 0.014682, -8.376272, -8.361590, 0.478571, -0.732709, -0.254138 

"P01_E01_FTER002", 0.014114, -11.703052, -11.688938, 0.104327, -0.587566, -0.483239 

"P01_E01_PE001_V1", 1.040969, -0.957933, 0.083036, 0.761050, -0.084729, 0.676322 

"P01_E01_PE001_V3001", 1.040969, -0.957932, 0.083036, 0.761050, -0.084729, 0.676322 

"P01_E01_PE001_V5", 1.040969, -0.957932, 0.083036, 0.761050, -0.084729, 0.676322 

"P01_E01_PE001_V5002", 1.040969, -0.957933, 0.083036, 0.761051, -0.084729, 0.676322 

 

Zona 3, "P01_E03" 

35.000000 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.007028, -30.224314, -30.217286, 0.265201, -2.225061, -1.959859 



Cubiertas, 0.016283, -8.725062, -8.708779, 0.487978, -1.011124, -0.523147 

Suelos, 0.002623, -12.238615, -12.235992, 0.087987, -0.666788, -0.578801 

Puentes Térmicos, 0.028943, -9.002150, -8.973207, 0.139676, -1.224423, -1.084747 

Solar Ventanas, 9.618692, 0.000000, 9.618692, 6.933732, 0.000000, 6.933732 

Transmisión Ventanas, 0.003695, -9.041130, -9.037435, 0.079538, -0.902800, -0.823262 

Fuentes Internas, 11.492861, 0.000000, 11.492861, 4.302188, 0.000000, 4.302188 

Infiltración, 0.101787, -26.355254, -26.253467, 0.278950, -3.683905, -3.404955 

TOTAL, 29.346505, -103.653945, -74.307440, 13.692816, -10.808832, 2.883984 

 

Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.003935, -13.305497, -13.301562, 0.130556, -1.000771, -0.870215 

"P01_E03_PE005", 0.003962, -16.919692, -16.915729, 0.137342, -1.226987, -1.089645 

"P01_E03_FE004", 0.016283, -8.725062, -8.708779, 0.487978, -1.011124, -0.523147 

"P01_E03_FTER001", 0.002623, -12.238618, -12.235995, 0.087987, -0.666788, -0.578801 

"P01_E03_PE005_V1", 3.070021, -2.969189, 0.100832, 2.217334, -0.295777, 1.921557 

"P01_E03_PE005_V2", 6.552366, -6.071940, 0.480426, 4.795946, -0.607031, 4.188914 

 

Zona 4, "P01_E04" 

34.999996 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.025902, -32.526969, -32.501067, 0.341706, -2.351853, -2.010147 

Cubiertas, 0.016170, -8.416392, -8.400221, 0.462455, -0.879724, -0.417269 

Suelos, 0.002170, -11.841562, -11.839391, 0.082775, -0.689960, -0.607186 

Puentes Térmicos, 0.060540, -9.277888, -9.217348, 0.184376, -1.246453, -1.062077 

Solar Ventanas, 9.523693, 0.000000, 9.523693, 6.865909, 0.000000, 6.865909 

Transmisión Ventanas, 0.003147, -8.718519, -8.715372, 0.075526, -0.840658, -0.765132 

Fuentes Internas, 11.408492, 0.000000, 11.408492, 4.270418, 0.000000, 4.270418 

Infiltración, 0.100318, -26.339014, -26.238695, 0.276745, -3.674050, -3.397305 

TOTAL, 29.400208, -105.374124, -75.973916, 13.753249, -10.853535, 2.899714 

 

Numero de Componentes 

7 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E04_PE001", 0.001512, -4.903321, -4.901809, 0.045052, -0.364743, -0.319691 

"P01_E04_PE002", 0.092467, -11.367140, -11.274674, 0.215595, -0.901583, -0.685988 

"P01_E04_PE003", 0.003324, -16.327908, -16.324584, 0.129645, -1.134112, -1.004467 

"P01_E04_FE003", 0.016170, -8.416392, -8.400222, 0.462455, -0.879724, -0.417269 

"P01_E04_FTER002", 0.002170, -11.841562, -11.839392, 0.082775, -0.689960, -0.607186 

"P01_E04_PE003_V1", 6.487383, -5.855294, 0.632089, 4.746882, -0.565133, 4.181749 

"P01_E04_PE003_V2", 3.039458, -2.863225, 0.176233, 2.194558, -0.275530, 1.919028 

 

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-44.361710, 1.824920 

Calefacción mensual 

-9.877735, -7.523263, -6.133864, -3.008841, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -2.140079, -6.963761, -9.499477 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.355109, 0.4678134, 0.593489, 0.241431, 
0.187934, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

 

Numero de zonas 

4 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 

"P01_E02", 24.000004, 1.000000, -63.535367, 5.807942 

"P01_E01", 209.999969, 1.000000, -56.520297, 0.000000 

"P01_E03", 35.000000, 1.000000, -74.307461, 1.598422 

"P01_E04", 34.999996, 1.000000, -75.973922, 1.584005 

TOTAL, 303.999969, -61.361710, 0.824920 

 

Calefacción mensual por zonas 



-14.336905, -11.227688, -8.916901, -5.732926, -2.307079, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -1.261849, -6.870113, -12.881905 

-11.745771, -9.656857, -8.471449, -5.621460, -2.551981, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -1.616004, -6.375552, -10.481222 

-15.596534, -12.753286, -11.075556, -7.148491, -2.842495, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -2.266945, -8.682586, -13.941568 

-15.950138, -13.008635, -11.315433, -7.382680, -2.974071, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -2.285590, -8.838410, -14.218965 

 

Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.876488, 2.931454, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.598422, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.584005, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

































  





 







 





 







 










  

 

























  


























































  



























  
















     

     

     

     



























     

      

     

     

     

     

     

      

     

     

     



















  



















     

     













   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 





















  










   











   

   









  

  



 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 







 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      





















  







 





















  



RESULTATS MÒDUL 3 OBJECTE 

Numero de plantes 1 

"P01" 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zones 2 

Zona 1, "P01_E01" 

68.830399 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.001514, -40.334766, -40.333251, 1.079267, -1.470387, -0.391120 

Cubiertas, 0.157306, -32.332402, -32.175097, 2.183279, -1.079184, 1.104095 

Suelos, 0.000067, -4.916798, -4.916731, 0.000360, -7.275840, -7.275481 

Puentes Térmicos, 0.177284, -6.284107, -6.106823, 0.166419, -0.787444, -0.621025 

Solar Ventanas, 21.242504, 0.000000, 21.242504, 10.760736, 0.000000, 10.760736 

Transmisión Ventanas, 0.010812, -10.664379, -10.653566, 0.092042, -1.190167, -1.098124 

Fuentes Internas, 11.068818, 0.000000, 11.068818, 4.139225, 0.000000, 4.139225 

Infiltración, 0.114829, -23.386697, -23.271869, 0.262086, -3.283493, -3.021407 

TOTAL, 43.803701, -128.950806, -85.147105, 20.052349, -16.430258, 3.622092 

 
Numero de Componentes 

11 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E01_PE001", 0.000029, -7.990745, -7.990716, 0.211764, -0.337286, -0.125522 

"P01_E01_PE003", 0.046616, -10.232041, -10.185425, 0.432382, -0.285490, 0.146893 

"P01_E01_PE004", 0.000032, -7.101097, -7.101064, 0.145470, -0.285708, -0.140239 

"P01_E01_PE005", 0.000033, -8.546228, -8.546194, 0.232922, -0.330420, -0.097498 

"P01_E01_PE002", 0.000030, -6.509880, -6.509850, 0.121659, -0.296412, -0.174754 

"P01_E01_CUB001", 0.157306, -32.332401, -32.175095, 2.183279, -1.079184, 1.104095 

"P01_E01_FTER001", 0.000067, -4.916798, -4.916731, 0.000360, -7.275840, -7.275481 

"P01_E01_PE001_V1", 5.747161, -5.917634, -0.170473, 4.151353, -0.687737, 3.463616 

"P01_E01_PE003_V1", 7.900122, -3.260149, 4.639973, 3.365444, -0.351050, 3.014394 

"P01_E01_PE003_V2", 4.392327, -0.893266, 3.499061, 1.947113, -0.105168, 1.841945 

"P01_E01_PE003_V3", 3.287463, -0.667088, 2.620375, 1.420876, -0.078216, 1.342660 

 

 

Zona 3, "P01_E03" 

5.000000 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.938428, -67.740250, -66.801822, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.079524, -7.852158, -7.772634, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.148082, -3.769001, -3.620919, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Fuentes Internas, 14.670948, 0.000000, 14.670948, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Infiltración, 0.549821, -25.531557, -24.981736, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

TOTAL, 23.223260, -111.692576, -88.469316, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

 
Numero de Componentes 

2 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E03_PE003", 0.938428, -67.740251, -66.801823, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

"P01_E03_FTER003", 0.079524, -7.852159, -7.772635, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

 
RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-85.548324, 3,457817 

Calefacción mensual 

-17.888532, -14.610086, -12.538210, -8.161305, -3.562038, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -2.660367, -9.942713, -16.185070 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.139560, 0. 902300, 1.551591, 0.634000, 0.230431, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 
Numero de zones 2 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 

"P01_E01", 68.830399, 1.000000, -85.147102, 1.777014 

"P01_E03", 5.000000, 2.000000, -88.309906, 0.000000 



TOTAL, 78.830399, -85.548324, 1.551591 

Calefacción mensual por zonas 

-18.109961, -14.622597, -12.430466, -7.983885, -3.281170, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -2.501530, -9.926142, -16.291354 

-16.364427, -14.523976, -13.279812, -9.382494, -5.495266, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -3.753649, -10.056776, -15.453511 

 
Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.777014, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 



RESULTATS LIDER MÒDUL 3 REFERÈNCIA 

Numero de plantes 1 

"P01" 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zones 2 

Zona 1, "P01_E01" 

68.830399 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000404, -33.067457, -33.067053, 0.280213, -5.180103, -4.899889 

Cubiertas, 0.013883, -12.061160, -12.047277, 0.819565, -2.003136, -1.183571 

Suelos, 0.000061, -13.721485, -13.721424, 0.081607, -2.397450, -2.315843 

Puentes Térmicos, 0.009864, -12.096244, -12.086380, 0.234702, -2.893328, -2.658626 

Solar Ventanas, 25.836053, 0.000000, 25.836053, 17.531736, 0.000000, 17.531736 

Transmisión Ventanas, 0.001034, -14.571898, -14.570864, 0.154813, -2.769731, -2.614918 

Fuentes Internas, 12.422996, 0.000000, 12.422996, 6.196579, 0.000000, 6.196579 

Infiltración, 0.057932, -23.889773, -23.831841, 0.246330, -4.978502, -4.732173 

TOTAL, 47.942289, -119.002277, -71.059988, 27.840562, -22.509604, 5.330958 

 
Numero de Componentes 

11 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E01_PE001", 0.000299, -6.602126, -6.601827, 0.063653, -1.021636, -0.957983 

"P01_E01_PE003", 0.034613, -8.264219, -8.229606, 0.127671, -1.403970, -1.276299 

"P01_E01_PE004", 0.000028, -5.841370, -5.841342, 0.033858, -0.854316, -0.820458 

"P01_E01_PE005", 0.000571, -7.030243, -7.029673, 0.061244, -1.120813, -1.059568 

"P01_E01_PE002", 0.000026, -5.364626, -5.364599, 0.025696, -0.811277, -0.785581 

"P01_E01_CUB001", 0.013883, -12.061157, -12.047274, 0.819564, -2.003135, -1.183571 

"P01_E01_FTER001", 0.000061, -13.721485, -13.721424, 0.081607, -2.397451, -2.315843 

"P01_E01_PE001_V1", 6.612213, -6.664874, -0.052661, 6.804590, -1.286295, 5.518295 

"P01_E01_PE003_V1", 8.702259, -3.464990, 5.237269, 4.921123, -0.650589, 4.270534 

"P01_E01_PE003_V2", 6.018557, -2.541082, 3.477474, 3.449125, -0.477528, 2.971597 

"P01_E01_PE003_V3", 4.505814, -1.902707, 2.603107, 2.514130, -0.357740, 2.156391 

 

 

Zona 3, "P01_E03" 

5.000000 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.316364, -44.292984, -43.976620, 0.219763, -1.043976, -0.824213 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.065949, -15.980300, -15.914351, 0.057655, -0.396718, -0.339064 

Puentes Térmicos, 0.130720, -7.821147, -7.690427, 0.049014, -0.659044, -0.610030 

Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Fuentes Internas, 15.483827, 0.000000, 15.483827, 3.155857, 0.000000, 3.155857 

Infiltración, 0.443314, -25.875680, -25.432366, 0.341533, -1.632554, -1.291021 

TOTAL, 22.839163, -100.333422, -77.494259, 4.150341, -4.083598, 0.066742 

 
Numero de Componentes 

2 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, 
Ref_neto 

"P01_E03_PE003", 0.316364, -44.292978, -43.976613, 0.219764, -1.043977, -0.824213 

"P01_E03_FTER003", 0.065949, -15.980301, -15.914352, 0.057655, -0.396718, -0.339064 

 
RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-71.864561, 4.797812 

Calefacción mensual 

-15.488132, -12.443011, -10.558204, -6.872117, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -1.796414, -8.040146, -13.731795 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.382309, 0.476127, 2.072473, 1.895714, 0.782010, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 
Numero de zones 2 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 

"P01_E01", 68.830399, 1.000000, -71.059984, 4.544703 

"P01_E03", 5.000000, 2.000000, -77.402500, 0.000000 



TOTAL, 78.830399, -71.864561, 3.968187 

Calefacción mensual por zonas 

-15.539594, -12.415918, -10.420285, -6.681919, -2.709663, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -1.610786, -7.923066, -13.758755 

-15.133921, -12.629493, -11.507505, -8.181259, -4.483981, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -3.074102, -8.846013, -13.546230 

 
Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.373572, 2.171132, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX - IV 
RESULTAT PROPOSTES 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIS PREVIS : REHABILITACIÓ ENERGÈTICA; ACONDICIONAMENT ACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC                                                                                                                                               

CENTRE DOCENT IES MEDITERRÀNIA (EL MASNOU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Projectista/es: Francisco-Javier Pacha Conde  Mohamed Driouech    
        Director/s:  Angelina Peñaranda Ayllon; Manuel Agustiño Otero 
        Convocatòria: Novembre 2014  

 
 



RELACIÓ DE CONTINGUT: 

 

01.-  3 Propostes Conjuntes LIDER 

02.-  3 Propostes Conjuntes Resultats 

03.-  Canvi de Finestres LIDER 

04.-  Canvi de Finestres Resultats 

05.-  Injecció Poliuretà Resultats 

06.-  Injecció PUR cambre d'aire LIDER 

07.-  Projecció PUR Coberta LIDER 

08.-  Projecció PUR Coberta Resultats 

 


































  





 







 





 







 










 

 

























  

































































  
















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     















































  



















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      












   

 

 

 

   



















  










   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 































  







   

   

   

   









  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  







 

  

  

  

  

  

  

  

  





















  

























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



















  







 



 



























  



3 PROPOSTES CONJUNTES 

Numero de plantas 

3 

"P01" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

5 

Zona 1, "P01_E01" 

27.034901 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.013704, -12.325812, -12.312108, 0.494922, -1.749048, -1.254126 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.024813, -8.941392, -8.916578, 0.024786, -13.841084, -13.816298 

Puentes Térmicos, 0.070256, -30.054867, -29.984612, 0.372316, -4.554912, -4.182596 

Solar Ventanas, 30.360189, 0.000000, 30.360189, 26.036732, 0.000000, 26.036732 

Transmisión Ventanas, 0.074081, -32.109240, -32.035159, 0.388885, -4.731718, -4.342833 

Fuentes Internas, 21.593389, 0.000000, 21.593389, 10.764010, 0.000000, 10.764010 

Infiltración, 0.016697, -34.743762, -34.727065, 0.300408, -7.572692, -7.272284 

TOTAL, 59.938138, -125.955060, -66.016922, 41.362488, -35.420674, 5.941814 

 

Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E01_PE003", 0.003372, -3.065501, -3.062130, 0.123746, -0.437119, -0.313373 

"P01_E01_MCP001", 0.005044, -4.583765, -4.578721, 0.184971, -0.652948, -0.467977 

"P01_E01_MCP002", 0.005288, -4.676546, -4.671258, 0.186316, -0.659092, -0.472776 

"P01_E01_FTER001", 0.024813, -8.941394, -8.916581, 0.024786, -13.841080, -13.816294 

"P01_E01_PE003_V1", 20.147017, -20.419170, -0.272153, 17.300594, -3.017461, 14.283133 

"P01_E01_PE003_V2", 10.287250, -11.690073, -1.402822, 9.125253, -1.714492, 7.410762 

 

Zona 2, "P01_E02" 

242.771088 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -8.655193, -8.655193, 0.403031, -1.974390, -1.571359 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -6.663133, -6.663133, 0.012061, -11.320522, -11.308461 

Puentes Térmicos, 0.000000, -7.620821, -7.620821, 0.278095, -1.746518, -1.468424 

Solar Ventanas, 12.061230, 0.000000, 12.061230, 14.972174, 0.000000, 14.972174 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -14.434175, -14.434175, 0.499359, -3.267550, -2.768191 

Fuentes Internas, 22.977482, 0.000000, 22.977482, 17.856477, 0.000000, 17.856477 

Infiltración, 0.002358, -15.713777, -15.711420, 0.151133, -5.986284, -5.835151 

TOTAL, 40.746418, -58.786051, -18.039634, 37.114094, -27.227933, 9.886160 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E02_PE008", 0.000000, -2.237192, -2.237192, 0.107861, -0.505481, -0.397620 

"P01_E02_PE009", 0.000000, -0.979693, -0.979693, 0.051854, -0.223645, -0.171791 

"P01_E02_PE010", 0.000000, -0.793997, -0.793997, 0.025026, -0.198364, -0.173337 

"P01_E02_PE011", 0.000000, -1.421509, -1.421509, 0.051974, -0.345428, -0.293454 

"P01_E02_PE012", 0.000000, -1.327725, -1.327725, 0.075771, -0.287013, -0.211242 

"P01_E02_PE013", 0.000000, -0.436148, -0.436148, 0.019702, -0.099496, -0.079794 

"P01_E02_PE014", 0.000000, -1.054497, -1.054497, 0.058087, -0.225926, -0.167839 

"P01_E02_PE016", 0.000000, -0.404431, -0.404431, 0.016131, -0.092411, -0.076280 

"P01_E02_FTER001", 0.000000, -6.663133, -6.663133, 0.012061, -11.320523, -11.308462 

"P01_E02_PE008_V1", 0.882269, -1.447940, -0.565671, 1.215865, -0.332690, 0.883175 

"P01_E02_PE008_V2", 0.925038, -1.443486, -0.518447, 1.342706, -0.334971, 1.007735 

"P01_E02_PE008_V3", 0.931633, -1.444651, -0.513018, 1.353102, -0.335768, 1.017334 

"P01_E02_PE008_V4", 0.898069, -1.448864, -0.550795, 1.242451, -0.333795, 0.908656 

"P01_E02_PE010_V1", 1.085646, -1.488272, -0.402626, 1.407744, -0.359096, 1.048648 

"P01_E02_PE012_V1", 1.891879, -1.341758, 0.550120, 2.179010, -0.282941, 1.896069 



"P01_E02_PE014_V1", 1.421702, -1.130566, 0.291137, 1.657532, -0.247529, 1.410003 

"P01_E02_PE014_V2", 1.321396, -1.143208, 0.178188, 1.669365, -0.247246, 1.422119 

"P01_E02_PE014_V3", 0.940981, -0.840549, 0.100432, 1.184611, -0.182014, 1.002596 

"P01_E02_PE016_V1", 1.063721, -1.637350, -0.573629, 1.348933, -0.373251, 0.975682 

"P01_E02_PE016_V2", 0.698897, -1.067531, -0.368634, 0.874468, -0.242504, 0.631965 

 

Zona 3, "P01_E03" 

238.840973 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -9.238212, -9.238212, 0.320574, -0.716033, -0.395459 

Cubiertas, 0.000364, -6.347513, -6.347149, 0.616644, -0.133841, 0.482803 

Suelos, 0.000000, -5.731491, -5.731491, 0.000000, -7.113681, -7.113681 

Puentes Térmicos, 0.006138, -7.798814, -7.792676, 0.288234, -0.650404, -0.362170 

Solar Ventanas, 3.084124, 0.000000, 3.084124, 2.774975, 0.000000, 2.774975 

Transmisión Ventanas, 0.000452, -3.705516, -3.705064, 0.104013, -0.298635, -0.194623 

Fuentes Internas, 25.799158, 0.000000, 25.799158, 12.871377, 0.000000, 12.871377 

Infiltración, 0.018090, -16.784648, -16.766558, 0.182502, -3.728368, -3.545866 

TOTAL, 34.979394, -55.664353, -20.684958, 18.425359, -13.904046, 4.521312 

 

Numero de Componentes 

9 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.000000, -2.746259, -2.746259, 0.104848, -0.197423, -0.092575 

"P01_E03_PE002", 0.000000, -2.142192, -2.142192, 0.075752, -0.168261, -0.092509 

"P01_E03_PE003", 0.000000, -1.153962, -1.153962, 0.044250, -0.086411, -0.042161 

"P01_E03_PE004", 0.000000, -3.195798, -3.195798, 0.097484, -0.265697, -0.168213 

"P01_E03_CUB001", 0.000364, -6.347514, -6.347150, 0.616644, -0.133841, 0.482803 

"P01_E03_FTER002", 0.000000, -5.731491, -5.731491, 0.000000, -7.113681, -7.113681 

"P01_E03_PE003_V1", 1.180925, -1.385839, -0.204914, 1.052865, -0.113773, 0.939092 

"P01_E03_PE003_V2", 0.923494, -1.161065, -0.237571, 0.868725, -0.095476, 0.773249 

"P01_E03_PE003_V3", 0.980159, -1.158614, -0.178455, 0.957506, -0.089494, 0.868012 

 

Zona 5, "P01_E05" 

235.867828 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -9.470134, -9.470134, 0.380346, -3.378991, -2.998645 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -5.577650, -5.577650, 0.011828, -12.269971, -12.258143 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.011761, -8.011761, 0.228006, -2.863709, -2.635703 

Solar Ventanas, 12.053370, 0.000000, 12.053370, 17.069973, 0.000000, 17.069973 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -16.390400, -16.390400, 0.403038, -5.899207, -5.496169 

Fuentes Internas, 28.737906, 0.000000, 28.737906, 25.876494, 0.000000, 25.876494 

Infiltración, 0.001681, -15.191781, -15.190100, 0.143293, -6.957434, -6.814141 

TOTAL, 46.632536, -60.469415, -13.836879, 47.932624, -35.186483, 12.746141 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E05_PE001", 0.000000, -2.121250, -2.121250, 0.078067, -0.769067, -0.691001 

"P01_E05_PE002", 0.000000, -0.930057, -0.930057, 0.028191, -0.348379, -0.320187 

"P01_E05_PE003", 0.000000, -1.180554, -1.180554, 0.032007, -0.443916, -0.411909 

"P01_E05_PE004", 0.000000, -1.500795, -1.500795, 0.066339, -0.532911, -0.466572 

"P01_E05_PE005", 0.000000, -2.076608, -2.076608, 0.103917, -0.703470, -0.599553 

"P01_E05_PE006", 0.000000, -0.900125, -0.900125, 0.036006, -0.323001, -0.286996 

"P01_E05_PE007", 0.000000, -0.760745, -0.760745, 0.039028, -0.261454, -0.222426 

"P01_E05_FTER002", 0.000000, -5.577650, -5.577650, 0.011828, -12.269971, -12.258143 

"P01_E05_PE001_V1", 0.644356, -1.168740, -0.524385, 1.051322, -0.409682, 0.641640 

"P01_E05_PE001_V2", 0.645470, -1.168782, -0.523312, 1.056309, -0.409342, 0.646967 

"P01_E05_PE001_V3", 0.474314, -0.857319, -0.383005, 0.775869, -0.300324, 0.475545 

"P01_E05_PE001_V4", 0.806878, -1.401395, -0.594517, 1.422969, -0.480674, 0.942295 

"P01_E05_PE001_V5", 0.821310, -1.404182, -0.582872, 1.447092, -0.481999, 0.965094 

"P01_E05_PE005_V1", 1.056623, -1.120509, -0.063886, 1.386102, -0.403329, 0.982774 



"P01_E05_PE005_V3", 1.879504, -1.471544, 0.407960, 2.142319, -0.548126, 1.594193 

"P01_E05_PE005_V4", 1.175613, -1.352832, -0.177219, 1.541269, -0.480952, 1.060317 

"P01_E05_PE005_V4001", 1.034738, -1.121421, -0.086683, 1.328288, -0.400980, 0.927308 

"P01_E05_PE005_V5", 0.288476, -0.517911, -0.229435, 0.478910, -0.181525, 0.297386 

"P01_E05_PE005_V6", 0.288476, -0.517911, -0.229435, 0.478911, -0.181525, 0.297386 

"P01_E05_PE007_V1", 1.277730, -1.118791, 0.158938, 1.697527, -0.409895, 1.287631 

"P01_E05_PE007_V2", 0.364790, -0.456167, -0.091377, 0.586817, -0.164586, 0.422230 

"P01_E05_PE007_V3", 1.295149, -2.712952, -1.417803, 2.084265, -1.051227, 1.033038 

 

Zona 6, "P01_E06" 

298.029541 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000127, -6.497967, -6.497841, 0.279288, -0.701846, -0.422558 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000146, -4.998252, -4.998107, 0.006098, -7.093910, -7.087812 

Puentes Térmicos, 0.000192, -6.086997, -6.086805, 0.208637, -0.755617, -0.546980 

Solar Ventanas, 8.681414, 0.000000, 8.681414, 8.498514, 0.000000, 8.498514 

Transmisión Ventanas, 0.000343, -10.981345, -10.981002, 0.338186, -1.348470, -1.010284 

Fuentes Internas, 19.636246, 0.000000, 19.636246, 11.355102, 0.000000, 11.355102 

Infiltración, 0.002744, -15.938392, -15.935648, 0.157125, -4.047585, -3.890459 

TOTAL, 33.256748, -49.436818, -16.180070, 22.702034, -15.802493, 6.899541 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E06_PE001", 0.000032, -1.739758, -1.739726, 0.071466, -0.201902, -0.130436 

"P01_E06_PE002", 0.000012, -0.682018, -0.682005, 0.035779, -0.072625, -0.036846 

"P01_E06_PE003", 0.000007, -0.397097, -0.397090, 0.019697, -0.044750, -0.025053 

"P01_E06_PE004", 0.000016, -0.822902, -0.822886, 0.034586, -0.091383, -0.056797 

"P01_E06_PE005", 0.000016, -0.778319, -0.778303, 0.032349, -0.077550, -0.045201 

"P01_E06_PE006", 0.000007, -0.329065, -0.329059, 0.018583, -0.030341, -0.011758 

"P01_E06_PE007", 0.000036, -1.748807, -1.748771, 0.068380, -0.184847, -0.116467 

"P01_E06_FTER002", 0.000146, -4.998253, -4.998107, 0.006098, -7.093910, -7.087813 

"P01_E06_PE001_V1", 0.613538, -0.943367, -0.329829, 0.653104, -0.118635, 0.534469 

"P01_E06_PE001_V2", 0.645487, -0.939519, -0.294032, 0.653940, -0.118706, 0.535234 

"P01_E06_PE001_V3", 0.886040, -1.118190, -0.232150, 0.797930, -0.142117, 0.655813 

"P01_E06_PE001_V4", 1.017556, -1.105358, -0.087803, 0.815647, -0.142173, 0.673474 

"P01_E06_PE004_V1", 0.951112, -1.106898, -0.155786, 0.855268, -0.138503, 0.716765 

"P01_E06_PE004_V2", 0.827439, -1.123271, -0.295832, 0.883365, -0.135933, 0.747432 

"P01_E06_PE007_V1", 0.768855, -0.945993, -0.177137, 0.873870, -0.111401, 0.762468 

"P01_E06_PE007_V2", 1.054308, -1.291489, -0.237182, 1.186393, -0.153303, 1.033090 

"P01_E06_PE007_V3", 0.459479, -0.570177, -0.110698, 0.512204, -0.068209, 0.443995 

"P01_E06_PE007_V4", 0.423915, -0.566511, -0.142596, 0.459248, -0.069150, 0.390098 

"P01_E06_PE007_V5", 0.274872, -0.323462, -0.048590, 0.299309, -0.038907, 0.260402 

"P01_E06_PE007_V6", 0.759154, -0.947108, -0.187953, 0.847804, -0.112814, 0.734989 

 

"P02" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 8, "P02_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -8.131407, -8.131407, 0.563086, -4.875296, -4.312210 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -10.454547, -10.454547, 0.506325, -6.172099, -5.665774 

Puentes Térmicos, 0.000000, -10.885302, -10.885302, 0.601561, -6.353860, -5.752299 

Solar Ventanas, 13.291114, 0.000000, 13.291114, 19.531338, 0.000000, 19.531338 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -13.045144, -13.045144, 0.765587, -7.478486, -6.712899 

Fuentes Internas, 28.408488, 0.000000, 28.408488, 26.842273, 0.000000, 26.842273 

Infiltración, 0.001762, -14.943668, -14.941906, 0.139924, -7.336642, -7.196718 



TOTAL, 47.397146, -63.135516, -15.738370, 52.831328, -36.104566, 16.726762 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E01_PE007", 0.000000, -2.048523, -2.048523, 0.129149, -1.208894, -1.079746 

"P02_E01_PE008", 0.000000, -1.339215, -1.339215, 0.112798, -0.821319, -0.708521 

"P02_E01_PE009", 0.000000, -0.975230, -0.975230, 0.042831, -0.575116, -0.532285 

"P02_E01_PE010", 0.000000, -1.315597, -1.315597, 0.087446, -0.789371, -0.701925 

"P02_E01_PE011", 0.000000, -0.904060, -0.904060, 0.074972, -0.547962, -0.472990 

"P02_E01_PE012", 0.000000, -0.390889, -0.390889, 0.025424, -0.232349, -0.206926 

"P02_E01_PE013", 0.000000, -0.948595, -0.948595, 0.080084, -0.577962, -0.497878 

"P02_E01_PE015", 0.000000, -0.209298, -0.209298, 0.011588, -0.123529, -0.111941 

"P02_E01_FE001", 0.000000, -10.454546, -10.454546, 0.506325, -6.172098, -5.665773 

"P02_E01_PE007_V1", 0.727188, -1.164911, -0.437723, 1.313837, -0.669718, 0.644119 

"P02_E01_PE007_V2", 0.690616, -1.156994, -0.466378, 1.330015, -0.666442, 0.663574 

"P02_E01_PE007_V3", 0.541310, -0.852230, -0.310921, 1.093074, -0.504230, 0.588844 

"P02_E01_PE007_V4", 0.739239, -1.160341, -0.421102, 1.509780, -0.690476, 0.819304 

"P02_E01_PE007_V5", 0.739588, -1.160515, -0.420927, 1.510296, -0.690616, 0.819680 

"P02_E01_PE007_V6", 0.529870, -0.851466, -0.321597, 1.060105, -0.499202, 0.560903 

"P02_E01_PE011_V1", 1.445414, -1.061352, 0.384062, 2.069890, -0.585139, 1.484751 

"P02_E01_PE011_V2", 1.719375, -1.017799, 0.701576, 2.126230, -0.587207, 1.539022 

"P02_E01_PE011_V3", 1.117803, -0.769473, 0.348331, 1.410105, -0.434468, 0.975637 

"P02_E01_PE013_V1", 1.533767, -1.041928, 0.491838, 2.008879, -0.588943, 1.419935 

"P02_E01_PE013_V2", 1.520243, -1.043569, 0.476674, 2.008091, -0.588895, 1.419196 

"P02_E01_PE013_V3", 1.116633, -0.767467, 0.349166, 1.540086, -0.430285, 1.109801 

"P02_E01_PE015_V1", 0.870071, -0.997100, -0.127028, 1.321957, -0.548286, 0.773672 

 

Zona 9, "P02_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -10.105254, -10.105254, 0.288476, -4.017086, -3.728610 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -24.632766, -24.632766, 0.578969, -9.846934, -9.267964 

Puentes Térmicos, 0.000000, -10.868157, -10.868157, 0.297551, -5.045158, -4.747607 

Solar Ventanas, 18.012176, 0.000000, 18.012176, 20.246242, 0.000000, 20.246242 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -12.832060, -12.832060, 0.379352, -5.956726, -5.577374 

Fuentes Internas, 32.919047, 0.000000, 32.919047, 24.548057, 0.000000, 24.548057 

Infiltración, 0.004449, -15.714647, -15.710198, 0.139342, -5.859196, -5.719854 

TOTAL, 58.731711, -81.978672, -23.246961, 50.297300, -34.501769, 15.795532 

 

Numero de Componentes 

14 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E05_PE001", 0.000000, -0.402171, -0.402171, 0.011057, -0.160212, -0.149155 

"P02_E05_PE002", 0.000000, -1.431871, -1.431871, 0.035401, -0.570701, -0.535300 

"P02_E05_PE003", 0.000000, -1.223595, -1.223595, 0.048504, -0.518058, -0.469554 

"P02_E05_PE004", 0.000000, -3.799478, -3.799478, 0.098111, -1.490295, -1.392183 

"P02_E05_PE005", 0.000000, -3.248138, -3.248138, 0.096795, -1.279213, -1.182418 

"P02_E05_FE006", 0.000000, -24.632768, -24.632768, 0.578969, -9.846935, -9.267965 

"P02_E05_PE001_V1", 2.400658, -1.794994, 0.605664, 2.713718, -0.794582, 1.919136 

"P02_E05_PE003_V1", 3.357290, -1.680315, 1.676975, 3.531143, -0.757246, 2.773897 

"P02_E05_PE003_V2", 3.883854, -1.624809, 2.259045, 3.559495, -0.765810, 2.793685 

"P02_E05_PE003_V3", 2.595056, -1.216535, 1.378521, 2.425885, -0.559578, 1.866307 

"P02_E05_PE005_V1", 1.722950, -1.875735, -0.152785, 2.580551, -0.906319, 1.674232 

"P02_E05_PE005_V2", 1.245285, -1.375392, -0.130108, 1.858690, -0.660667, 1.198024 

"P02_E05_PE005_V3", 1.232629, -1.376684, -0.144055, 1.804228, -0.653657, 1.150570 

"P02_E05_PE005_V4", 1.574804, -1.887939, -0.313135, 2.155428, -0.862406, 1.293022 

 

Zona 10, "P02_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -7.851241, -7.851241, 0.433982, -4.056235, -3.622253 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -16.403033, -16.403033, 0.676874, -8.422132, -7.745257 

Puentes Térmicos, 0.000000, -9.419384, -9.419384, 0.403070, -5.317083, -4.914013 

Solar Ventanas, 13.464324, 0.000000, 13.464324, 17.647703, 0.000000, 17.647703 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -10.321351, -10.321351, 0.458492, -5.857496, -5.399003 

Fuentes Internas, 28.489438, 0.000000, 28.489438, 25.579303, 0.000000, 25.579303 

Infiltración, 0.001762, -15.123674, -15.121912, 0.136795, -7.064687, -6.927892 

TOTAL, 47.905838, -65.059454, -17.153616, 49.419464, -34.798858, 14.620606 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E06_PE001", 0.000000, -1.041170, -1.041170, 0.043486, -0.529930, -0.486444 

"P02_E06_PE002", 0.000000, -0.869550, -0.869550, 0.029370, -0.444909, -0.415539 

"P02_E06_PE003", 0.000000, -1.449040, -1.449040, 0.077867, -0.743845, -0.665978 

"P02_E06_PE004", 0.000000, -1.503181, -1.503181, 0.136106, -0.808201, -0.672095 

"P02_E06_PE005", 0.000000, -0.992654, -0.992654, 0.053031, -0.512507, -0.459477 

"P02_E06_PE006", 0.000000, -0.418367, -0.418367, 0.028653, -0.219369, -0.190716 

"P02_E06_PE007", 0.000000, -1.577280, -1.577280, 0.068636, -0.800640, -0.732004 

"P02_E06_FE009", 0.000000, -8.007947, -8.007947, 0.330450, -4.111678, -3.781228 

"P02_E06_FE010", 0.000000, -8.395085, -8.395085, 0.346425, -4.310454, -3.964029 

"P02_E06_PE004_V1", 1.552010, -0.782480, 0.769530, 1.798045, -0.497485, 1.300561 

"P02_E06_PE004_V2", 1.549832, -0.782651, 0.767181, 1.797967, -0.497487, 1.300480 

"P02_E06_PE004_V3", 1.104703, -0.576669, 0.528035, 1.286710, -0.361940, 0.924770 

"P02_E06_PE004_V4", 1.544168, -0.783146, 0.761022, 1.796117, -0.497405, 1.298713 

"P02_E06_PE004_V5", 1.503829, -0.786728, 0.717101, 1.774400, -0.496331, 1.278069 

"P02_E06_PE004_V6", 1.156124, -0.569989, 0.586135, 1.307375, -0.360136, 0.947240 

"P02_E06_PE006_V1", 1.175970, -0.831293, 0.344678, 1.446545, -0.471807, 0.974739 

"P02_E06_PE006_V2", 0.330978, -0.341533, -0.010555, 0.502412, -0.188360, 0.314052 

"P02_E06_PE007_V1", 0.629275, -0.899201, -0.269926, 1.022244, -0.468606, 0.553638 

"P02_E06_PE007_V2", 0.609210, -0.892355, -0.283146, 1.027052, -0.460178, 0.566874 

"P02_E06_PE007_V3", 0.510172, -0.648695, -0.138523, 0.993483, -0.329076, 0.664407 

"P02_E06_PE007_V4", 0.660641, -0.888228, -0.227587, 1.234110, -0.450940, 0.783170 

"P02_E06_PE007_V5", 0.660652, -0.888226, -0.227574, 1.234794, -0.450912, 0.783882 

"P02_E06_PE007_V6", 0.477769, -0.651167, -0.173398, 0.888745, -0.330640, 0.558105 

 

Zona 11, "P02_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -6.345003, -6.345003, 0.383648, -3.456431, -3.072782 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -12.406186, -12.406186, 0.551013, -6.694010, -6.142996 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.356459, -8.356459, 0.425462, -4.559350, -4.133888 

Solar Ventanas, 9.061777, 0.000000, 9.061777, 13.053333, 0.000000, 13.053333 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -9.772783, -9.772783, 0.451543, -5.296407, -4.844864 

Fuentes Internas, 28.334527, 0.000000, 28.334527, 25.795164, 0.000000, 25.795164 

Infiltración, 0.002084, -15.058865, -15.056781, 0.144963, -7.067667, -6.922704 

TOTAL, 42.509156, -57.035896, -14.526740, 44.083150, -30.353148, 13.730002 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E07_PE001", 0.000000, -1.350489, -1.350489, 0.077877, -0.733444, -0.655568 

"P02_E07_PE002", 0.000000, -0.881290, -0.881290, 0.061074, -0.481506, -0.420432 

"P02_E07_PE003", 0.000000, -0.765054, -0.765054, 0.055905, -0.429044, -0.373139 

"P02_E07_PE004", 0.000000, -1.004624, -1.004624, 0.071952, -0.562049, -0.490096 

"P02_E07_PE005", 0.000000, -0.734738, -0.734738, 0.037204, -0.390353, -0.353149 

"P02_E07_PE006", 0.000000, -0.279947, -0.279947, 0.019544, -0.154868, -0.135324 

"P02_E07_PE007", 0.000000, -1.328864, -1.328864, 0.060518, -0.705592, -0.645074 

"P02_E07_FE001", 0.000000, -7.354283, -7.354283, 0.326636, -3.968153, -3.641517 

"P02_E07_FE002", 0.000000, -5.051902, -5.051902, 0.224377, -2.725856, -2.501479 



"P02_E07_PE001_V1", 0.538466, -0.822988, -0.284522, 0.864022, -0.439964, 0.424058 

"P02_E07_PE001_V2", 0.487234, -0.820207, -0.332973, 0.809194, -0.436148, 0.373046 

"P02_E07_PE001_V3", 0.487181, -0.587920, -0.100739, 0.669687, -0.317933, 0.351754 

"P02_E07_PE001_V4", 1.212900, -0.750015, 0.462885, 1.256570, -0.439951, 0.816619 

"P02_E07_PE001_V5", 1.474436, -0.724558, 0.749878, 1.453819, -0.453351, 1.000468 

"P02_E07_PE001_V6", 0.963889, -0.549370, 0.414519, 1.161519, -0.352472, 0.809046 

"P02_E07_PE005_V1", 0.633787, -0.827878, -0.194092, 1.273745, -0.426868, 0.846877 

"P02_E07_PE005_V2", 0.587691, -0.827204, -0.239513, 1.157341, -0.425965, 0.731375 

"P02_E07_PE005_V3", 0.442869, -0.610312, -0.167443, 0.849399, -0.315432, 0.533968 

"P02_E07_PE007_V1", 0.578347, -0.828320, -0.249972, 1.037847, -0.430410, 0.607436 

"P02_E07_PE007_V2", 0.568272, -0.826065, -0.257793, 1.031178, -0.428414, 0.602764 

"P02_E07_PE007_V3", 0.430460, -0.608967, -0.178507, 0.778396, -0.316176, 0.462221 

"P02_E07_PE007_V4", 0.321695, -0.491484, -0.169789, 0.609073, -0.253517, 0.355556 

"P02_E07_PE007_V5", 0.334797, -0.497741, -0.162944, 0.556146, -0.262868, 0.293279 

 

"P03" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 12, "P03_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -7.949628, -7.949628, 0.529709, -4.754485, -4.224777 

Cubiertas, 0.000117, -10.054287, -10.054170, 1.525173, -5.877144, -4.351971 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -10.620277, -10.620277, 0.779846, -6.649821, -5.869974 

Solar Ventanas, 14.749976, 0.000000, 14.749976, 21.191945, 0.000000, 21.191945 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -12.616238, -12.616238, 0.787419, -7.302648, -6.515229 

Fuentes Internas, 27.026979, 0.000000, 27.026979, 26.748352, 0.000000, 26.748352 

Infiltración, 0.001441, -14.820231, -14.818791, 0.135741, -7.773831, -7.638090 

TOTAL, 47.542247, -61.796682, -14.254435, 55.997893, -36.673657, 19.324236 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E01_PE001", 0.000000, -2.056127, -2.056127, 0.107283, -1.264502, -1.157219 

"P03_E01_PE002", 0.000000, -1.241920, -1.241920, 0.106677, -0.733068, -0.626391 

"P03_E01_PE003", 0.000000, -0.976442, -0.976442, 0.048747, -0.602107, -0.553360 

"P03_E01_PE004", 0.000000, -1.278510, -1.278510, 0.091300, -0.767372, -0.676073 

"P03_E01_PE005", 0.000000, -0.882996, -0.882996, 0.067042, -0.505726, -0.438684 

"P03_E01_PE006", 0.000000, -0.386396, -0.386396, 0.026979, -0.234418, -0.207439 

"P03_E01_PE007", 0.000000, -0.924103, -0.924103, 0.070173, -0.529467, -0.459295 

"P03_E01_PE008", 0.000000, -0.203135, -0.203135, 0.012937, -0.119252, -0.106315 

"P03_E01_CUB001", 0.000117, -10.054288, -10.054171, 1.525173, -5.877144, -4.351972 

"P03_E01_PE001_V1", 0.678480, -1.149656, -0.471177, 1.444660, -0.676105, 0.768555 

"P03_E01_PE001_V2", 0.676010, -1.147526, -0.471516, 1.464936, -0.676726, 0.788210 

"P03_E01_PE001_V3", 0.493056, -0.840907, -0.347851, 1.080319, -0.497505, 0.582813 

"P03_E01_PE001_V4", 0.683009, -1.147310, -0.464301, 1.503904, -0.681543, 0.822360 

"P03_E01_PE001_V5", 0.682863, -1.147365, -0.464502, 1.503002, -0.681467, 0.821536 

"P03_E01_PE001_V6", 0.489398, -0.841757, -0.352359, 1.054578, -0.494799, 0.559779 

"P03_E01_PE005_V1", 1.789181, -0.983949, 0.805232, 2.167124, -0.561979, 1.605145 

"P03_E01_PE005_V2", 1.758769, -0.987531, 0.771238, 2.162838, -0.562283, 1.600555 

"P03_E01_PE005_V3", 1.316839, -0.737416, 0.579424, 1.700053, -0.418330, 1.281724 

"P03_E01_PE007_V1", 1.754709, -0.987713, 0.766996, 2.159832, -0.562760, 1.597072 

"P03_E01_PE007_V2", 1.750489, -0.988354, 0.762136, 2.160399, -0.562600, 1.597799 

"P03_E01_PE007_V3", 1.251956, -0.728568, 0.523388, 1.554477, -0.412992, 1.141485 

"P03_E01_PE008_V1", 1.425216, -0.928186, 0.497030, 2.031560, -0.521879, 1.509681 

 

Zona 13, "P03_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -12.569594, -12.569594, 0.695509, -8.318761, -7.623252 

Cubiertas, 0.000041, -12.974578, -12.974537, 1.999654, -8.886207, -6.886553 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -13.312226, -13.312226, 1.199846, -10.374273, -9.174427 

Solar Ventanas, 26.599930, 0.000000, 26.599930, 44.105824, 0.000000, 44.105824 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -20.003850, -20.003850, 1.416776, -14.738560, -13.321784 

Fuentes Internas, 29.359143, 0.000000, 29.359143, 29.766809, 0.000000, 29.766809 

Infiltración, 0.001407, -14.668786, -14.667379, 0.123041, -8.060353, -7.937312 

TOTAL, 63.199411, -80.752308, -17.552897, 85.307203, -56.382137, 28.925066 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E05_PE012", 0.000000, -0.496381, -0.496381, 0.031523, -0.326033, -0.294510 

"P03_E05_PE013", 0.000000, -1.737532, -1.737532, 0.124581, -1.162427, -1.037846 

"P03_E05_PE014", 0.000000, -1.469223, -1.469223, 0.111799, -0.958251, -0.846452 

"P03_E05_PE015", 0.000000, -4.786398, -4.786398, 0.215545, -3.126437, -2.910893 

"P03_E05_PE016", 0.000000, -4.080058, -4.080058, 0.213401, -2.746952, -2.533550 

"P03_E05_CUB001", 0.000010, -3.314686, -3.314675, 0.509711, -2.268868, -1.759156 

"P03_E05_CUB002", 0.000031, -9.659892, -9.659861, 1.489942, -6.617342, -5.127400 

"P03_E05_PE012_V1", 3.489301, -2.045652, 1.443649, 4.966065, -1.381200, 3.584865 

"P03_E05_PE014_V1", 2.596976, -1.442128, 1.154848, 3.237694, -0.978049, 2.259644 

"P03_E05_PE014_V2", 3.603158, -1.958480, 1.644678, 4.471291, -1.334552, 3.136738 

"P03_E05_PE014_V4", 3.612118, -1.957425, 1.654693, 4.478296, -1.334060, 3.144236 

"P03_E05_PE016_V1", 1.652474, -3.969537, -2.317063, 3.724993, -2.821597, 0.903395 

"P03_E05_PE016_V2", 0.987032, -1.687532, -0.700501, 2.239935, -1.161134, 1.078800 

"P03_E05_PE016_V3", 0.977570, -1.688861, -0.711290, 2.177291, -1.151583, 1.025708 

"P03_E05_PE016_V4", 1.351052, -2.303582, -0.952530, 3.019177, -1.576290, 1.442888 

"P03_E05_CUB001_V1", 1.666375, -0.599369, 1.067005, 3.448657, -0.608098, 2.840559 

"P03_E05_CUB001_V2", 1.666348, -0.552744, 1.113604, 3.453978, -0.608093, 2.845885 

"P03_E05_CUB001_V3", 1.666377, -0.599370, 1.067007, 3.448662, -0.608099, 2.840563 

"P03_E05_CUB001_V4", 1.665897, -0.599596, 1.066301, 3.448603, -0.608132, 2.840470 

"P03_E05_CUB001_V5", 1.665451, -0.599769, 1.065682, 3.447940, -0.607644, 2.840297 

 

Zona 14, "P03_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -9.015257, -9.015257, 0.560287, -5.226053, -4.665766 

Cubiertas, 0.000098, -10.130853, -10.130754, 1.552780, -5.784098, -4.231318 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -10.194263, -10.194263, 0.718317, -6.550187, -5.831869 

Solar Ventanas, 14.459200, 0.000000, 14.459200, 19.670311, 0.000000, 19.670311 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -11.501633, -11.501633, 0.618580, -7.059461, -6.440882 

Fuentes Internas, 27.403713, 0.000000, 27.403713, 27.151844, 0.000000, 27.151844 

Infiltración, 0.001112, -14.770415, -14.769303, 0.132379, -7.839046, -7.706668 

TOTAL, 47.567585, -61.288897, -13.721312, 55.045462, -37.117224, 17.928238 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E06_PE017", 0.000000, -1.210718, -1.210718, 0.062839, -0.717886, -0.655047 

"P03_E06_PE018", 0.000000, -1.009097, -1.009097, 0.044457, -0.585641, -0.541185 

"P03_E06_PE019", 0.000000, -1.692576, -1.692576, 0.091589, -1.000949, -0.909359 

"P03_E06_PE020", 0.000000, -1.721709, -1.721709, 0.159821, -0.992539, -0.832719 

"P03_E06_PE021", 0.000000, -1.077004, -1.077004, 0.082380, -0.595569, -0.513189 

"P03_E06_PE022", 0.000000, -0.460868, -0.460868, 0.040430, -0.266132, -0.225702 

"P03_E06_PE023", 0.000000, -1.843284, -1.843284, 0.081207, -1.069772, -0.988564 

"P03_E06_CUB001", 0.000098, -10.130853, -10.130755, 1.552780, -5.784098, -4.231318 

"P03_E06_PE020_V1", 1.661410, -0.860364, 0.801046, 1.921400, -0.589423, 1.331977 

"P03_E06_PE020_V2", 1.659228, -0.860593, 0.798635, 1.921321, -0.589420, 1.331901 

"P03_E06_PE020_V3", 1.185446, -0.634488, 0.550958, 1.375333, -0.429546, 0.945787 

"P03_E06_PE020_V4", 1.653549, -0.861249, 0.792300, 1.919459, -0.589250, 1.330209 



"P03_E06_PE020_V5", 1.613348, -0.866031, 0.747316, 1.897362, -0.587401, 1.309961 

"P03_E06_PE020_V6", 1.156855, -0.637909, 0.518946, 1.359615, -0.428290, 0.931325 

"P03_E06_PE022_V1", 1.707074, -0.852468, 0.854606, 1.866068, -0.577188, 1.288879 

"P03_E06_PE022_V2", 0.601926, -0.359531, 0.242395, 0.778072, -0.235275, 0.542797 

"P03_E06_PE023_V1", 0.587512, -1.019195, -0.431683, 1.278871, -0.559540, 0.719331 

"P03_E06_PE023_V2", 0.589854, -1.019028, -0.429174, 1.320968, -0.556632, 0.764336 

"P03_E06_PE023_V3", 0.427080, -0.746874, -0.319794, 0.953059, -0.408450, 0.544609 

"P03_E06_PE023_V4", 0.592003, -1.018791, -0.426788, 1.346308, -0.554588, 0.791720 

"P03_E06_PE023_V5", 0.594059, -1.018575, -0.424516, 1.369934, -0.552827, 0.817107 

"P03_E06_PE023_V6", 0.429899, -0.746578, -0.316679, 0.985405, -0.405916, 0.579490 

 

Zona 15, "P03_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -6.652168, -6.652168, 0.445926, -3.981378, -3.535451 

Cubiertas, 0.000063, -9.924328, -9.924265, 1.546731, -5.745487, -4.198756 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.537177, -8.537177, 0.660186, -5.465083, -4.804898 

Solar Ventanas, 10.051401, 0.000000, 10.051401, 15.682843, 0.000000, 15.682843 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -10.048120, -10.048120, 0.541991, -6.113116, -5.571125 

Fuentes Internas, 27.038725, 0.000000, 27.038725, 26.916910, 0.000000, 26.916910 

Infiltración, 0.001438, -14.713305, -14.711867, 0.137122, -7.808657, -7.671536 

TOTAL, 42.224652, -54.975246, -12.750594, 49.910006, -33.113524, 16.796482 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E07_PE024", 0.000000, -1.435664, -1.435664, 0.106052, -0.878737, -0.772685 

"P03_E07_PE025", 0.000000, -0.900931, -0.900931, 0.070951, -0.521239, -0.450288 

"P03_E07_PE026", 0.000000, -0.779367, -0.779367, 0.068869, -0.470746, -0.401877 

"P03_E07_PE027", 0.000000, -1.031266, -1.031266, 0.076461, -0.600783, -0.524322 

"P03_E07_PE028", 0.000000, -0.792274, -0.792274, 0.036660, -0.480345, -0.443685 

"P03_E07_PE029", 0.000000, -0.286620, -0.286620, 0.022553, -0.163136, -0.140582 

"P03_E07_PE030", 0.000000, -1.426045, -1.426045, 0.065361, -0.867373, -0.802012 

"P03_E07_CUB001", 0.000063, -9.924329, -9.924265, 1.546731, -5.745488, -4.198756 

"P03_E07_PE024_V1", 1.027446, -0.793765, 0.233681, 1.468269, -0.515694, 0.952575 

"P03_E07_PE024_V2", 1.033580, -0.792399, 0.241181, 1.473032, -0.515965, 0.957067 

"P03_E07_PE024_V3", 0.766889, -0.579343, 0.187547, 1.065196, -0.377290, 0.687906 

"P03_E07_PE024_V4", 1.333364, -0.759209, 0.574155, 1.553524, -0.518947, 1.034577 

"P03_E07_PE024_V5", 1.419298, -0.750044, 0.669254, 1.633200, -0.526799, 1.106401 

"P03_E07_PE024_V6", 1.015020, -0.552668, 0.462352, 1.174247, -0.384631, 0.789616 

"P03_E07_PE028_V1", 0.518560, -0.874573, -0.356013, 1.207142, -0.490865, 0.716277 

"P03_E07_PE028_V2", 0.518758, -0.874597, -0.355838, 1.207525, -0.490865, 0.716661 

"P03_E07_PE028_V3", 0.378285, -0.641811, -0.263526, 0.869207, -0.361607, 0.507599 

"P03_E07_PE030_V1", 0.526841, -0.872746, -0.345905, 1.190734, -0.490696, 0.700038 

"P03_E07_PE030_V2", 0.526582, -0.872819, -0.346237, 1.186907, -0.491093, 0.695814 

"P03_E07_PE030_V3", 0.380668, -0.640019, -0.259351, 0.852024, -0.361117, 0.490907 

"P03_E07_PE030_V4", 0.298320, -0.520935, -0.222615, 0.672344, -0.293661, 0.378683 

"P03_E07_PE030_V5", 0.307827, -0.523230, -0.215403, 0.674469, -0.296871, 0.377599 

 

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-15.109916, 13.553877 

Calefacción mensual 

-4.687602, -3.453106, -2.179274, -0.155141, -0.013005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -0.689025, -4.002760 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.902731, 4.668507, 4.554389, 2.428251, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 

Numero de zonas 

13 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 



"P01_E01", 27.034901, 1.000000, -65.486480, 4.878615 

"P01_E02", 242.771088, 1.000000, -17.038814, 8.643930 

"P01_E03", 238.840973, 1.000000, -20.270543, 3.599911 

"P01_E05", 235.867828, 1.000000, -12.359837, 12.465166 

"P01_E06", 298.029541, 1.000000, -15.112089, 5.042255 

"P02_E01", 282.840332, 1.000000, -14.011552, 16.187054 

"P02_E05", 133.885971, 1.000000, -21.847115, 15.560741 

"P02_E06", 317.949005, 1.000000, -16.478574, 14.297509 

"P02_E07", 364.828522, 1.000000, -12.972941, 13.527993 

"P03_E01", 282.840332, 1.000000, -12.875472, 18.388332 

"P03_E05", 133.885971, 1.000000, -17.145375, 27.084168 

"P03_E06", 317.949005, 1.000000, -12.535222, 17.268234 

"P03_E07", 364.828522, 1.000000, -11.665390, 16.287016 

TOTAL, 3241.552002, -15.179916, 13.553877 

 

Calefacción mensual por zonas 

-15.222613, -12.480572, -9.920217, -5.505852, -1.559294, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -6.934221, -13.863715 

-4.921836, -3.815215, -2.456221, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.464593, -4.380950 

-4.977932, -4.212669, -3.174607, -1.482361, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.885822, -4.537151 

-4.052048, -2.987174, -1.827740, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.492875 

-4.241541, -3.426494, -2.401962, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.261834, -3.780258 

-4.718020, -3.339283, -1.956356, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.997893 

-6.479745, -4.726774, -3.066669, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.052457, -5.521469 

-5.083189, -3.613462, -2.265905, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.273645, -4.242375 

-4.271408, -3.162459, -1.967512, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.571563 

-4.415861, -3.039073, -1.728312, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.692226 

-5.482494, -3.647601, -2.034140, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.376242, -4.604899 

-4.326449, -2.958514, -1.714489, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.535771 

-3.960152, -2.821268, -1.606472, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.277498 

 

Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.589512, 2.289103, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.467548, 3.402097, 1.774285, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.833665, 1.766246, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.766977, 4.166923, 4.156724, 2.374542, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.570359, 2.471896, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.425414, 5.346223, 5.293754, 3.121663, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.010560, 5.461905, 5.273264, 2.815013, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.013567, 4.844748, 4.767762, 2.671432, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.008623, 4.611570, 4.454718, 2.453081, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.973641, 5.895859, 5.858557, 3.660276, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.037326, 8.712028, 8.287755, 5.047059, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.838551, 5.621339, 5.494743, 3.313601, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.754215, 5.336808, 5.148636, 3.047357, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

































  





 







 





 







 










 

 

























  



































































  





































































  



































































  





































































  



































































  



























  
















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     













































  



















     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      













   

 

 

 

   

 





















  










   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 











   

   



















  







   

   









  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  







 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      





















  







 

























  



CANVI FINESTRES 

Numero de plantas 

3 

"P01" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

5 

Zona 1, "P01_E01" 

27.034901 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.028399, -32.947883, -32.919484, 1.112511, -4.070950, -2.958440 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.021850, -9.259713, -9.237863, 0.040101, -13.261292, -13.221191 

Puentes Térmicos, 0.016659, -8.797813, -8.781154, 0.120240, -1.358221, -1.237981 

Solar Ventanas, 29.327059, 0.000000, 29.327059, 25.140299, 0.000000, 25.140299 

Transmisión Ventanas, 0.065825, -35.100105, -35.034281, 0.459615, -5.296711, -4.837096 

Fuentes Internas, 21.015412, 0.000000, 21.015412, 10.473951, 0.000000, 10.473951 

Infiltración, 0.034623, -34.042031, -34.007408, 0.314714, -7.546681, -7.231967 

TOTAL, 58.653533, -128.288361, -69.634829, 40.167574, -34.027135, 6.140439 

 

Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E01_PE003", 0.006989, -8.194127, -8.187138, 0.278112, -1.013165, -0.735053 

"P01_E01_MCP001", 0.010458, -12.252355, -12.241897, 0.415761, -1.513886, -1.098124 

"P01_E01_MCP002", 0.010952, -12.501408, -12.490456, 0.419759, -1.545022, -1.125263 

"P01_E01_FTER001", 0.021850, -9.259712, -9.237862, 0.040101, -13.261290, -13.221188 

"P01_E01_PE003_V1", 19.457657, -22.317419, -2.859763, 16.757683, -3.379911, 13.377773 

"P01_E01_PE003_V2", 9.935249, -12.782706, -2.847457, 8.842555, -1.917130, 6.925425 

 

Zona 2, "P01_E02" 

242.771088 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -22.006635, -22.006635, 0.673360, -2.239599, -1.566239 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -7.392651, -7.392651, 0.000235, -9.407804, -9.407569 

Puentes Térmicos, 0.000046, -5.663463, -5.663417, 0.163406, -0.791317, -0.627911 

Solar Ventanas, 13.907519, 0.000000, 13.907519, 12.187639, 0.000000, 12.187639 

Transmisión Ventanas, 0.000262, -11.084035, -11.083774, 0.425795, -1.528584, -1.102789 

Fuentes Internas, 26.204299, 0.000000, 26.204299, 13.571200, 0.000000, 13.571200 

Infiltración, 0.008231, -16.993629, -16.985398, 0.154669, -4.117138, -3.962469 

TOTAL, 47.255692, -70.255566, -22.999874, 29.237759, -20.149614, 9.088145 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E02_PE008", 0.000000, -5.684071, -5.684071, 0.187339, -0.565454, -0.378115 

"P01_E02_PE009", 0.000000, -2.498583, -2.498583, 0.087573, -0.248845, -0.161272 

"P01_E02_PE010", 0.000000, -2.026965, -2.026965, 0.041248, -0.235226, -0.193978 

"P01_E02_PE011", 0.000000, -3.621710, -3.621710, 0.085683, -0.404523, -0.318840 

"P01_E02_PE012", 0.000000, -3.374170, -3.374170, 0.125093, -0.312641, -0.187548 

"P01_E02_PE013", 0.000000, -1.105787, -1.105787, 0.032998, -0.117673, -0.084676 

"P01_E02_PE014", 0.000000, -2.674893, -2.674893, 0.095910, -0.253351, -0.157441 

"P01_E02_PE016", 0.000000, -1.020454, -1.020454, 0.027207, -0.111575, -0.084368 

"P01_E02_FTER001", 0.000000, -7.392651, -7.392651, 0.000235, -9.407804, -9.407570 

"P01_E02_PE008_V1", 1.014025, -1.086152, -0.072127, 1.004536, -0.146958, 0.857578 

"P01_E02_PE008_V2", 1.061746, -1.081752, -0.020006, 1.121026, -0.149584, 0.971442 

"P01_E02_PE008_V3", 1.069109, -1.082458, -0.013348, 1.130134, -0.149912, 0.980223 

"P01_E02_PE008_V4", 1.032077, -1.086458, -0.054381, 1.027548, -0.147619, 0.879929 

"P01_E02_PE010_V1", 1.241531, -1.111327, 0.130204, 1.160301, -0.156444, 1.003857 

"P01_E02_PE012_V1", 2.213675, -0.950868, 1.262807, 1.716545, -0.134566, 1.581979 



"P01_E02_PE014_V1", 1.626502, -0.811630, 0.814871, 1.344273, -0.114117, 1.230156 

"P01_E02_PE014_V2", 1.524715, -0.825617, 0.699098, 1.360032, -0.114285, 1.245747 

"P01_E02_PE014_V3", 1.089563, -0.607788, 0.481776, 0.960315, -0.084389, 0.875926 

"P01_E02_PE016_V1", 1.228889, -1.649444, -0.420555, 1.091406, -0.228414, 0.862992 

"P01_E02_PE016_V2", 0.811442, -0.796032, 0.015410, 0.702406, -0.107386, 0.595019 

 

Zona 3, "P01_E03" 

238.840973 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -16.744064, -16.744064, 0.497949, -1.411043, -0.913094 

Cubiertas, 0.034987, -21.467334, -21.432347, 1.834269, -0.549761, 1.284508 

Suelos, 0.000000, -3.999810, -3.999810, 0.000000, -6.592544, -6.592544 

Puentes Térmicos, 0.026735, -3.105661, -3.078927, 0.141837, -0.387769, -0.245932 

Solar Ventanas, 2.779775, 0.000000, 2.779775, 2.497258, 0.000000, 2.497258 

Transmisión Ventanas, 0.006561, -2.025378, -2.018818, 0.085300, -0.210941, -0.125641 

Fuentes Internas, 23.911945, 0.000000, 23.911945, 11.923221, 0.000000, 11.923221 

Infiltración, 0.054378, -15.986385, -15.932006, 0.193310, -3.575260, -3.381949 

TOTAL, 35.439718, -71.950097, -36.510378, 18.267429, -13.806512, 4.460916 

 

Numero de Componentes 

9 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.000000, -4.979116, -4.979116, 0.164832, -0.392892, -0.228060 

"P01_E03_PE002", 0.000000, -3.883050, -3.883050, 0.117565, -0.330507, -0.212942 

"P01_E03_PE003", 0.000000, -2.092131, -2.092131, 0.068122, -0.165213, -0.097091 

"P01_E03_PE004", 0.000000, -5.789766, -5.789766, 0.151303, -0.526304, -0.375001 

"P01_E03_CUB001", 0.034987, -21.467333, -21.432347, 1.834269, -0.549761, 1.284508 

"P01_E03_FTER002", 0.000000, -3.999810, -3.999810, 0.000000, -6.592544, -6.592544 

"P01_E03_PE003_V1", 1.066915, -0.756537, 0.310378, 0.944263, -0.080398, 0.863865 

"P01_E03_PE003_V2", 0.833869, -0.635980, 0.197889, 0.778965, -0.067532, 0.711433 

"P01_E03_PE003_V3", 0.885564, -0.632874, 0.252690, 0.859428, -0.063109, 0.796319 

 

Zona 5, "P01_E05" 

235.867828 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -22.558363, -22.558363, 0.569802, -5.305496, -4.735694 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -5.707667, -5.707667, 0.000000, -10.454459, -10.454459 

Puentes Térmicos, 0.000000, -5.918855, -5.918855, 0.129984, -1.608439, -1.478455 

Solar Ventanas, 13.346161, 0.000000, 13.346161, 14.568791, 0.000000, 14.568791 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -12.606174, -12.606174, 0.304513, -3.449126, -3.144613 

Fuentes Internas, 30.824229, 0.000000, 30.824229, 22.050166, 0.000000, 22.050166 

Infiltración, 0.004154, -15.888008, -15.883854, 0.148962, -5.567312, -5.418350 

TOTAL, 51.153595, -69.671683, -18.518088, 40.885864, -29.469735, 11.416129 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E05_PE001", 0.000000, -5.051196, -5.051196, 0.117067, -1.204371, -1.087304 

"P01_E05_PE002", 0.000000, -2.218988, -2.218988, 0.041211, -0.552595, -0.511384 

"P01_E05_PE003", 0.000000, -2.816184, -2.816184, 0.045409, -0.705893, -0.660484 

"P01_E05_PE004", 0.000000, -3.572703, -3.572703, 0.102015, -0.842532, -0.740517 

"P01_E05_PE005", 0.000168, -4.949052, -4.948884, 0.161963, -1.093085, -0.931122 

"P01_E05_PE006", 0.000000, -2.142584, -2.142584, 0.052907, -0.507544, -0.454637 

"P01_E05_PE007", 0.000000, -1.807824, -1.807824, 0.060061, -0.410307, -0.350246 

"P01_E05_FTER002", 0.000000, -5.707667, -5.707667, 0.000000, -10.454459, -10.454459 

"P01_E05_PE001_V1", 0.722301, -0.830811, -0.108510, 0.895725, -0.216796, 0.678928 

"P01_E05_PE001_V2", 0.723879, -0.830719, -0.106840, 0.900013, -0.216489, 0.683525 

"P01_E05_PE001_V3", 0.531903, -0.609312, -0.077409, 0.661080, -0.158803, 0.502277 

"P01_E05_PE001_V4", 0.915686, -0.992655, -0.076969, 1.213381, -0.250926, 0.962455 

"P01_E05_PE001_V5", 0.932069, -0.994016, -0.061947, 1.234107, -0.251257, 0.982850 

"P01_E05_PE005_V1", 1.157991, -0.781651, 0.376340, 1.179012, -0.220680, 0.958331 



"P01_E05_PE005_V3", 2.031974, -1.407233, 0.624741, 1.817657, -0.399295, 1.418362 

"P01_E05_PE005_V4", 1.287632, -0.946868, 0.340765, 1.310352, -0.260917, 1.049435 

"P01_E05_PE005_V4001", 1.131153, -0.783329, 0.347824, 1.129147, -0.217896, 0.911251 

"P01_E05_PE005_V5", 0.323996, -0.367848, -0.043852, 0.408324, -0.096838, 0.311487 

"P01_E05_PE005_V6", 0.323996, -0.367848, -0.043852, 0.408325, -0.096838, 0.311487 

"P01_E05_PE007_V1", 1.404909, -0.772613, 0.632296, 1.446644, -0.225752, 1.220892 

"P01_E05_PE007_V2", 0.409197, -0.320382, 0.088815, 0.501210, -0.091148, 0.410062 

"P01_E05_PE007_V3", 1.452652, -2.604069, -1.151417, 1.779266, -0.756428, 1.022838 

 

Zona 6, "P01_E06" 

298.029541 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000011, -16.391994, -16.391983, 0.471155, -1.520101, -1.048946 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000005, -5.432136, -5.432131, 0.000083, -6.868487, -6.868404 

Puentes Térmicos, 0.000028, -4.411174, -4.411146, 0.116079, -0.522510, -0.406431 

Solar Ventanas, 9.644896, 0.000000, 9.644896, 8.169169, 0.000000, 8.169169 

Transmisión Ventanas, 0.000156, -8.565965, -8.565809, 0.285099, -0.976544, -0.691445 

Fuentes Internas, 22.059486, 0.000000, 22.059486, 11.004715, 0.000000, 11.004715 

Infiltración, 0.009992, -17.061611, -17.051619, 0.161405, -3.947763, -3.786358 

TOTAL, 37.817902, -57.956933, -20.139031, 21.917952, -15.538994, 6.378957 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E06_PE001", 0.000003, -4.368409, -4.368406, 0.122483, -0.438470, -0.315987 

"P01_E06_PE002", 0.000066, -1.703303, -1.703237, 0.060819, -0.157153, -0.096334 

"P01_E06_PE003", 0.000464, -0.994224, -0.993760, 0.033896, -0.097856, -0.063960 

"P01_E06_PE004", 0.000001, -2.079190, -2.079188, 0.059436, -0.197318, -0.137882 

"P01_E06_PE005", 0.000001, -1.979097, -1.979095, 0.053869, -0.167967, -0.114098 

"P01_E06_PE006", 0.000001, -0.833383, -0.833383, 0.031587, -0.065492, -0.033904 

"P01_E06_PE007", 0.000003, -4.434918, -4.434915, 0.113709, -0.400491, -0.286782 

"P01_E06_FTER002", 0.000005, -5.432136, -5.432131, 0.000083, -6.868487, -6.868404 

"P01_E06_PE001_V1", 0.682982, -0.707283, -0.024302, 0.624169, -0.082161, 0.542008 

"P01_E06_PE001_V2", 0.717361, -0.702527, 0.014834, 0.624984, -0.082198, 0.542786 

"P01_E06_PE001_V3", 0.999081, -0.831365, 0.167716, 0.762840, -0.098370, 0.664470 

"P01_E06_PE001_V4", 1.143945, -0.815421, 0.328524, 0.780039, -0.098488, 0.681551 

"P01_E06_PE004_V1", 1.052435, -0.817021, 0.235414, 0.818470, -0.094854, 0.723615 

"P01_E06_PE004_V2", 0.910930, -0.838477, 0.072453, 0.845385, -0.092552, 0.752833 

"P01_E06_PE007_V1", 0.849648, -0.702462, 0.147186, 0.837583, -0.076488, 0.761095 

"P01_E06_PE007_V2", 1.165343, -1.301632, -0.136288, 1.133514, -0.148142, 0.985371 

"P01_E06_PE007_V3", 0.508156, -0.423665, 0.084492, 0.490941, -0.046510, 0.444432 

"P01_E06_PE007_V4", 0.470520, -0.421768, 0.048752, 0.439749, -0.047095, 0.392655 

"P01_E06_PE007_V5", 0.305522, -0.301652, 0.003870, 0.285844, -0.034158, 0.251687 

"P01_E06_PE007_V6", 0.839926, -0.703490, 0.136436, 0.812470, -0.077249, 0.735221 

 

"P02" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 8, "P02_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -21.301096, -21.301096, 0.859337, -8.723323, -7.863986 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -11.006016, -11.006016, 0.377539, -4.317650, -3.940111 

Puentes Térmicos, 0.000000, -7.569164, -7.569164, 0.324789, -3.513563, -3.188773 

Solar Ventanas, 14.565799, 0.000000, 14.565799, 17.198100, 0.000000, 17.198100 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -9.884715, -9.884715, 0.693511, -4.930182, -4.236671 

Fuentes Internas, 30.299848, 0.000000, 30.299848, 23.506705, 0.000000, 23.506705 

Infiltración, 0.005095, -15.510813, -15.505718, 0.145074, -6.049308, -5.904234 



TOTAL, 51.777749, -72.208315, -20.430566, 46.399669, -30.785234, 15.614435 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E01_PE007", 0.000000, -5.374403, -5.374403, 0.199526, -2.168775, -1.969248 

"P02_E01_PE008", 0.000000, -3.501705, -3.501705, 0.174892, -1.472008, -1.297116 

"P02_E01_PE009", 0.000000, -2.565994, -2.565994, 0.063990, -1.029080, -0.965090 

"P02_E01_PE010", 0.000000, -3.446661, -3.446661, 0.132936, -1.409990, -1.277054 

"P02_E01_PE011", 0.000001, -2.360198, -2.360197, 0.112880, -0.980570, -0.867690 

"P02_E01_PE012", 0.000005, -1.028235, -1.028230, 0.038649, -0.409821, -0.371172 

"P02_E01_PE013", 0.000000, -2.474298, -2.474298, 0.120575, -1.036756, -0.916181 

"P02_E01_PE015", 0.000000, -0.549610, -0.549610, 0.018150, -0.218582, -0.200432 

"P02_E01_FE001", 0.000000, -11.006016, -11.006016, 0.377539, -4.317650, -3.940111 

"P02_E01_PE007_V1", 0.812072, -0.907749, -0.095677, 1.157404, -0.428606, 0.728798 

"P02_E01_PE007_V2", 0.775984, -0.902563, -0.126579, 1.173802, -0.431810, 0.741993 

"P02_E01_PE007_V3", 0.611571, -0.663353, -0.051782, 0.966514, -0.331477, 0.635037 

"P02_E01_PE007_V4", 0.836130, -0.902964, -0.066834, 1.335574, -0.455950, 0.879624 

"P02_E01_PE007_V5", 0.836475, -0.903092, -0.066617, 1.336069, -0.456021, 0.880047 

"P02_E01_PE007_V6", 0.598442, -0.663172, -0.064730, 0.936490, -0.326859, 0.609631 

"P02_E01_PE011_V1", 1.575967, -0.783826, 0.792141, 1.822539, -0.391974, 1.430566 

"P02_E01_PE011_V2", 1.850295, -0.736979, 1.113316, 1.869769, -0.395473, 1.474296 

"P02_E01_PE011_V3", 1.204119, -0.566248, 0.637870, 1.240357, -0.288015, 0.952341 

"P02_E01_PE013_V1", 1.657087, -0.764722, 0.892365, 1.768634, -0.394585, 1.374049 

"P02_E01_PE013_V2", 1.643886, -0.766623, 0.877263, 1.767943, -0.394559, 1.373384 

"P02_E01_PE013_V3", 1.212625, -0.563285, 0.649339, 1.356259, -0.289893, 1.066366 

"P02_E01_PE015_V1", 0.952710, -0.761705, 0.191005, 1.164400, -0.349101, 0.815299 

 

Zona 9, "P02_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -26.441125, -26.441125, 0.421517, -6.032224, -5.610706 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -25.698820, -25.698820, 0.411764, -5.666914, -5.255150 

Puentes Térmicos, 0.000335, -8.405896, -8.405561, 0.158959, -2.896829, -2.737870 

Solar Ventanas, 20.281367, 0.000000, 20.281367, 16.293270, 0.000000, 16.293270 

Transmisión Ventanas, 0.003370, -9.450994, -9.447624, 0.291959, -3.713643, -3.421684 

Fuentes Internas, 36.340035, 0.000000, 36.340035, 19.143902, 0.000000, 19.143902 

Infiltración, 0.016383, -16.536832, -16.520449, 0.143998, -4.229718, -4.085720 

TOTAL, 66.641425, -96.541951, -29.900527, 39.645211, -25.297402, 14.347810 

 

Numero de Componentes 

14 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E05_PE001", 0.000000, -1.048242, -1.048242, 0.016643, -0.239969, -0.223326 

"P02_E05_PE002", 0.000000, -3.746780, -3.746780, 0.051688, -0.854799, -0.803110 

"P02_E05_PE003", 0.000002, -3.171466, -3.171464, 0.069902, -0.831165, -0.761263 

"P02_E05_PE004", 0.000000, -9.950943, -9.950943, 0.142022, -2.196924, -2.054902 

"P02_E05_PE005", 0.000000, -8.523698, -8.523698, 0.144321, -1.912425, -1.768103 

"P02_E05_FE006", 0.000000, -25.698817, -25.698817, 0.411764, -5.666914, -5.255151 

"P02_E05_PE001_V1", 2.708368, -1.320709, 1.387659, 2.170517, -0.492121, 1.678396 

"P02_E05_PE003_V1", 3.822793, -1.193881, 2.628911, 2.760018, -0.499739, 2.260279 

"P02_E05_PE003_V2", 4.359238, -1.133714, 3.225524, 2.759562, -0.504373, 2.255189 

"P02_E05_PE003_V3", 2.912557, -0.859869, 2.052689, 1.886210, -0.362198, 1.524012 

"P02_E05_PE005_V1", 1.941345, -1.427539, 0.513807, 2.163714, -0.554071, 1.609643 

"P02_E05_PE005_V2", 1.403000, -1.047220, 0.355780, 1.557384, -0.402239, 1.155145 

"P02_E05_PE005_V3", 1.388835, -1.048422, 0.340413, 1.507049, -0.395416, 1.111633 

"P02_E05_PE005_V4", 1.769994, -1.441036, 0.328958, 1.784067, -0.506778, 1.277289 

 

Zona 10, "P02_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -21.027510, -21.027510, 0.640305, -6.454689, -5.814384 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -17.642340, -17.642340, 0.493961, -5.159413, -4.665452 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.967290, -6.967290, 0.208938, -2.824771, -2.615833 

Solar Ventanas, 15.606750, 0.000000, 15.606750, 14.341197, 0.000000, 14.341197 

Transmisión Ventanas, 0.003523, -7.910823, -7.907300, 0.384501, -3.653256, -3.268755 

Fuentes Internas, 32.037715, 0.000000, 32.037715, 20.402029, 0.000000, 20.402029 

Infiltración, 0.005782, -16.288590, -16.282808, 0.141121, -5.140271, -4.999150 

TOTAL, 55.182009, -77.374742, -22.192733, 39.736103, -26.334474, 13.401629 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E06_PE001", 0.000000, -2.805147, -2.805147, 0.064450, -0.827227, -0.762778 

"P02_E06_PE002", 0.000000, -2.344010, -2.344010, 0.042116, -0.693354, -0.651239 

"P02_E06_PE003", 0.000000, -3.896483, -3.896483, 0.116637, -1.168667, -1.052030 

"P02_E06_PE004", 0.001348, -3.979154, -3.977806, 0.205853, -1.358912, -1.153059 

"P02_E06_PE005", 0.000000, -2.654248, -2.654248, 0.077043, -0.812026, -0.734983 

"P02_E06_PE006", 0.000000, -1.114626, -1.114626, 0.042505, -0.354722, -0.312217 

"P02_E06_PE007", 0.000000, -4.235188, -4.235188, 0.099178, -1.247256, -1.148078 

"P02_E06_FE009", 0.000000, -8.612977, -8.612977, 0.241151, -2.518821, -2.277670 

"P02_E06_FE010", 0.000000, -9.029365, -9.029365, 0.252810, -2.640592, -2.387782 

"P02_E06_PE004_V1", 1.786560, -0.585841, 1.200719, 1.441715, -0.333320, 1.108395 

"P02_E06_PE004_V2", 1.784409, -0.586013, 1.198396, 1.441684, -0.333321, 1.108363 

"P02_E06_PE004_V3", 1.272302, -0.432709, 0.839593, 1.031643, -0.240932, 0.790711 

"P02_E06_PE004_V4", 1.778331, -0.586499, 1.191832, 1.440480, -0.333230, 1.107250 

"P02_E06_PE004_V5", 1.733022, -0.590031, 1.142991, 1.425565, -0.331877, 1.093688 

"P02_E06_PE004_V6", 1.327441, -0.423873, 0.903568, 1.046587, -0.240467, 0.806120 

"P02_E06_PE006_V1", 1.356306, -0.637209, 0.719097, 1.166271, -0.296426, 0.869845 

"P02_E06_PE006_V2", 0.388443, -0.266406, 0.122037, 0.411785, -0.116806, 0.294980 

"P02_E06_PE007_V1", 0.737961, -0.711670, 0.026292, 0.845297, -0.265882, 0.579415 

"P02_E06_PE007_V2", 0.717517, -0.705963, 0.011554, 0.851123, -0.261907, 0.589216 

"P02_E06_PE007_V3", 0.611409, -0.506899, 0.104510, 0.830451, -0.193902, 0.636549 

"P02_E06_PE007_V4", 0.787833, -0.697314, 0.090519, 1.029267, -0.260770, 0.768497 

"P02_E06_PE007_V5", 0.787856, -0.697310, 0.090546, 1.029914, -0.260764, 0.769151 

"P02_E06_PE007_V6", 0.569460, -0.511660, 0.057800, 0.741029, -0.190766, 0.550264 

 

Zona 11, "P02_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -17.971172, -17.971172, 0.595760, -5.023049, -4.427289 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -14.138490, -14.138490, 0.425273, -3.755868, -3.330595 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.384765, -6.384765, 0.227650, -2.191450, -1.963801 

Solar Ventanas, 11.080880, 0.000000, 11.080880, 10.328121, 0.000000, 10.328121 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -8.252770, -8.252770, 0.400535, -3.018775, -2.618240 

Fuentes Internas, 33.321898, 0.000000, 33.321898, 19.423320, 0.000000, 19.423320 

Infiltración, 0.007626, -16.661105, -16.653479, 0.148416, -4.753249, -4.604832 

TOTAL, 51.193750, -70.193053, -18.999304, 33.911893, -21.090495, 12.821398 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E07_PE001", 0.000000, -3.828965, -3.828965, 0.120824, -1.064581, -0.943757 

"P02_E07_PE002", 0.000000, -2.468746, -2.468746, 0.094667, -0.721767, -0.627100 

"P02_E07_PE003", 0.000000, -2.164134, -2.164134, 0.087892, -0.636933, -0.549041 

"P02_E07_PE004", 0.000000, -2.834915, -2.834915, 0.111931, -0.831930, -0.720000 

"P02_E07_PE005", 0.000000, -2.092265, -2.092265, 0.057817, -0.551627, -0.493810 

"P02_E07_PE006", 0.000000, -0.790158, -0.790158, 0.031267, -0.226171, -0.194903 

"P02_E07_PE007", 0.000000, -3.791992, -3.791992, 0.092510, -0.991186, -0.898677 

"P02_E07_FE001", 0.000000, -8.381179, -8.381179, 0.252098, -2.226447, -1.974349 

"P02_E07_FE002", 0.000000, -5.757311, -5.757311, 0.173175, -1.529421, -1.356246 



"P02_E07_PE001_V1", 0.661647, -0.684760, -0.023113, 0.691960, -0.237905, 0.454054 

"P02_E07_PE001_V2", 0.601289, -0.685685, -0.084395, 0.649266, -0.235373, 0.413894 

"P02_E07_PE001_V3", 0.589014, -0.483714, 0.105300, 0.528256, -0.176593, 0.351663 

"P02_E07_PE001_V4", 1.446571, -0.596115, 0.850456, 0.944635, -0.260276, 0.684359 

"P02_E07_PE001_V5", 1.748012, -0.567728, 1.180284, 1.091567, -0.278726, 0.812841 

"P02_E07_PE001_V6", 1.168956, -0.436937, 0.732020, 0.891948, -0.223514, 0.668433 

"P02_E07_PE005_V1", 0.799751, -0.680765, 0.118987, 1.044135, -0.236442, 0.807693 

"P02_E07_PE005_V2", 0.740597, -0.683327, 0.057270, 0.945947, -0.231592, 0.714356 

"P02_E07_PE005_V3", 0.556082, -0.504389, 0.051693, 0.693152, -0.170183, 0.522970 

"P02_E07_PE007_V1", 0.719375, -0.930539, -0.211164, 0.838259, -0.296719, 0.541539 

"P02_E07_PE007_V2", 0.707674, -0.683812, 0.023862, 0.837519, -0.230277, 0.607242 

"P02_E07_PE007_V3", 0.535869, -0.503996, 0.031873, 0.632319, -0.169192, 0.463128 

"P02_E07_PE007_V4", 0.403209, -0.407219, -0.004010, 0.495822, -0.136255, 0.359568 

"P02_E07_PE007_V5", 0.412912, -0.413864, -0.000951, 0.447493, -0.139352, 0.308141 

 

"P03" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 12, "P03_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -14.583410, -14.583410, 0.404715, -4.086947, -3.682232 

Cubiertas, 0.012681, -33.005848, -32.993166, 2.426852, -8.054892, -5.628039 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.001836, -5.205923, -5.204088, 0.220212, -2.121973, -1.901762 

Solar Ventanas, 16.742566, 0.000000, 16.742566, 15.544831, 0.000000, 15.544831 

Transmisión Ventanas, 0.002725, -6.637848, -6.635123, 0.375084, -2.639980, -2.264897 

Fuentes Internas, 29.863375, 0.000000, 29.863375, 19.461932, 0.000000, 19.461932 

Infiltración, 0.009726, -16.023453, -16.013727, 0.142034, -5.244857, -5.102823 

TOTAL, 54.902086, -83.758129, -28.856043, 41.734462, -25.264016, 16.470446 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E01_PE001", 0.000000, -3.803320, -3.803320, 0.084276, -1.127813, -1.043537 

"P03_E01_PE002", 0.001167, -2.267144, -2.265977, 0.083361, -0.613267, -0.529906 

"P03_E01_PE003", 0.000000, -1.806839, -1.806839, 0.037914, -0.540636, -0.502722 

"P03_E01_PE004", 0.000000, -2.344263, -2.344263, 0.070268, -0.644381, -0.574113 

"P03_E01_PE005", 0.000574, -1.603497, -1.602923, 0.050180, -0.420992, -0.370813 

"P03_E01_PE006", 0.000168, -0.711152, -0.710984, 0.020533, -0.202152, -0.181619 

"P03_E01_PE007", 0.000601, -1.678276, -1.677675, 0.052520, -0.440774, -0.388254 

"P03_E01_PE008", 0.000000, -0.371426, -0.371426, 0.009662, -0.100931, -0.091269 

"P03_E01_CUB001", 0.012681, -33.005849, -32.993168, 2.426852, -8.054892, -5.628040 

"P03_E01_PE001_V1", 0.813470, -0.634256, 0.179214, 1.070769, -0.240654, 0.830115 

"P03_E01_PE001_V2", 0.812260, -0.633127, 0.179133, 1.088047, -0.240975, 0.847072 

"P03_E01_PE001_V3", 0.592417, -0.464091, 0.128326, 0.804103, -0.176620, 0.627483 

"P03_E01_PE001_V4", 0.821421, -0.632910, 0.188511, 1.120290, -0.242391, 0.877898 

"P03_E01_PE001_V5", 0.821203, -0.632943, 0.188260, 1.119564, -0.242361, 0.877203 

"P03_E01_PE001_V6", 0.587209, -0.464612, 0.122598, 0.782826, -0.175807, 0.607020 

"P03_E01_PE005_V1", 1.986413, -0.493382, 1.493031, 1.540290, -0.206448, 1.333842 

"P03_E01_PE005_V2", 1.956553, -0.496350, 1.460203, 1.538522, -0.206476, 1.332046 

"P03_E01_PE005_V3", 1.470612, -0.370591, 1.100020, 1.217914, -0.156812, 1.061103 

"P03_E01_PE007_V1", 1.950855, -0.496631, 1.454224, 1.537708, -0.206584, 1.331124 

"P03_E01_PE007_V2", 1.947544, -0.497098, 1.450445, 1.537724, -0.206539, 1.331186 

"P03_E01_PE007_V3", 1.394314, -0.367568, 1.026746, 1.106199, -0.151162, 0.955037 

"P03_E01_PE008_V1", 1.612046, -0.475311, 1.136735, 1.465977, -0.197170, 1.268807 

 

Zona 13, "P03_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -21.878586, -21.878586, 0.476138, -8.015202, -7.539064 

Cubiertas, 0.011887, -40.841102, -40.829214, 2.939311, -13.572456, -10.633146 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.001970, -7.627137, -7.625167, 0.372314, -4.269983, -3.897669 

Solar Ventanas, 28.767664, 0.000000, 28.767664, 33.497496, 0.000000, 33.497496 

Transmisión Ventanas, 0.009375, -9.768461, -9.759086, 0.630367, -5.640291, -5.009924 

Fuentes Internas, 31.519092, 0.000000, 31.519092, 22.448436, 0.000000, 22.448436 

Infiltración, 0.011093, -15.480918, -15.469825, 0.128787, -5.699456, -5.570669 

TOTAL, 70.259788, -105.617262, -35.357474, 65.035857, -41.647804, 23.388053 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E05_PE012", 0.000000, -0.858352, -0.858352, 0.021180, -0.308935, -0.287756 

"P03_E05_PE013", 0.000000, -3.019083, -3.019083, 0.086774, -1.091165, -1.004391 

"P03_E05_PE014", 0.002008, -2.525001, -2.522994, 0.076135, -0.898008, -0.821873 

"P03_E05_PE015", 0.000000, -8.335738, -8.335738, 0.145251, -3.014957, -2.869706 

"P03_E05_PE016", 0.000000, -7.142417, -7.142417, 0.152009, -2.707347, -2.555338 

"P03_E05_CUB001", 0.002989, -10.435284, -10.432295, 0.749070, -3.466242, -2.717173 

"P03_E05_CUB002", 0.008898, -30.405816, -30.396918, 2.190241, -10.106218, -7.915977 

"P03_E05_PE012_V1", 3.761541, -0.985406, 2.776135, 3.711193, -0.566507, 3.144686 

"P03_E05_PE014_V1", 2.776991, -0.686740, 2.090252, 2.383246, -0.385746, 1.997500 

"P03_E05_PE014_V2", 3.852358, -0.931377, 2.920981, 3.290552, -0.528396, 2.762156 

"P03_E05_PE014_V4", 3.862179, -0.930498, 2.931680, 3.295068, -0.528207, 2.766861 

"P03_E05_PE016_V1", 1.529199, -1.203039, 0.326160, 2.408911, -0.621969, 1.786942 

"P03_E05_PE016_V2", 1.104986, -0.882310, 0.222676, 1.733468, -0.452819, 1.280649 

"P03_E05_PE016_V3", 1.093508, -0.883090, 0.210418, 1.680374, -0.449179, 1.231195 

"P03_E05_PE016_V4", 1.512463, -1.204177, 0.308286, 2.331121, -0.616499, 1.714622 

"P03_E05_CUB001_V1", 1.866558, -0.428649, 1.437909, 2.663159, -0.304085, 2.359074 

"P03_E05_CUB001_V2", 1.868618, -0.396414, 1.472204, 2.665233, -0.298138, 2.367095 

"P03_E05_CUB001_V3", 1.866561, -0.428650, 1.437911, 2.663163, -0.304086, 2.359077 

"P03_E05_CUB001_V4", 1.866091, -0.428831, 1.437260, 2.663144, -0.304094, 2.359050 

"P03_E05_CUB001_V5", 1.865592, -0.428882, 1.436710, 2.662660, -0.304000, 2.358661 

 

Zona 14, "P03_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -16.795729, -16.795729, 0.396913, -3.781847, -3.384934 

Cubiertas, 0.015423, -33.417234, -33.401811, 2.267546, -6.668956, -4.401410 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.005646, -5.286974, -5.281328, 0.183568, -1.939239, -1.755670 

Solar Ventanas, 17.308104, 0.000000, 17.308104, 13.100884, 0.000000, 13.100884 

Transmisión Ventanas, 0.033172, -6.201769, -6.168597, 0.257223, -2.294005, -2.036782 

Fuentes Internas, 31.873061, 0.000000, 31.873061, 17.868262, 0.000000, 17.868262 

Infiltración, 0.009079, -16.575086, -16.566007, 0.137615, -4.644471, -4.506856 

TOTAL, 57.775368, -86.812077, -29.036709, 37.272357, -22.375451, 14.896906 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E06_PE017", 0.000000, -2.283477, -2.283477, 0.046087, -0.527960, -0.481873 

"P03_E06_PE018", 0.000000, -1.895615, -1.895615, 0.030890, -0.425389, -0.394498 

"P03_E06_PE019", 0.000000, -3.188862, -3.188862, 0.067238, -0.731030, -0.663792 

"P03_E06_PE020", 0.005026, -3.162439, -3.157413, 0.115344, -0.710694, -0.595350 

"P03_E06_PE021", 0.000403, -1.961235, -1.960832, 0.056711, -0.422581, -0.365870 

"P03_E06_PE022", 0.001070, -0.847944, -0.846874, 0.028909, -0.191842, -0.162933 

"P03_E06_PE023", 0.000000, -3.462656, -3.462656, 0.056426, -0.777043, -0.720617 

"P03_E06_CUB001", 0.015423, -33.417236, -33.401813, 2.267546, -6.668956, -4.401410 

"P03_E06_PE020_V1", 1.958254, -0.464815, 1.493438, 1.233338, -0.205758, 1.027580 

"P03_E06_PE020_V2", 1.956197, -0.464936, 1.491261, 1.233333, -0.205758, 1.027575 

"P03_E06_PE020_V3", 1.397464, -0.343147, 1.054318, 0.882523, -0.149462, 0.733061 

"P03_E06_PE020_V4", 1.950128, -0.465271, 1.484856, 1.232525, -0.205706, 1.026820 



"P03_E06_PE020_V5", 1.904136, -0.467722, 1.436415, 1.221725, -0.204844, 1.016881 

"P03_E06_PE020_V6", 1.364801, -0.344926, 1.019875, 0.874840, -0.148850, 0.725990 

"P03_E06_PE022_V1", 1.994736, -0.455091, 1.539646, 1.188904, -0.201453, 0.987450 

"P03_E06_PE022_V2", 0.722303, -0.194766, 0.527537, 0.504763, -0.082589, 0.422173 

"P03_E06_PE023_V1", 0.752821, -0.563658, 0.189162, 0.879012, -0.165731, 0.713281 

"P03_E06_PE023_V2", 0.761506, -0.562714, 0.198792, 0.909348, -0.164274, 0.745074 

"P03_E06_PE023_V3", 0.551121, -0.412846, 0.138275, 0.655787, -0.120397, 0.535390 

"P03_E06_PE023_V4", 0.767886, -0.561932, 0.205954, 0.926947, -0.163487, 0.763460 

"P03_E06_PE023_V5", 0.773813, -0.561221, 0.212592, 0.943386, -0.162876, 0.780510 

"P03_E06_PE023_V6", 0.559243, -0.411855, 0.147388, 0.678313, -0.119454, 0.558859 

 

Zona 15, "P03_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -12.485862, -12.485862, 0.321039, -2.753429, -2.432390 

Cubiertas, 0.011612, -33.042996, -33.031384, 2.325025, -6.173111, -3.848086 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.004168, -4.405608, -4.401440, 0.167998, -1.555598, -1.387600 

Solar Ventanas, 12.444041, 0.000000, 12.444041, 10.563482, 0.000000, 10.563482 

Transmisión Ventanas, 0.013918, -5.510228, -5.496310, 0.230723, -1.875533, -1.644809 

Fuentes Internas, 31.840506, 0.000000, 31.840506, 17.509553, 0.000000, 17.509553 

Infiltración, 0.011513, -16.610715, -16.599202, 0.141639, -4.566078, -4.424439 

TOTAL, 52.315113, -80.050316, -27.735204, 33.874020, -19.522216, 14.351803 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E07_PE024", 0.000000, -2.706283, -2.706283, 0.077998, -0.601316, -0.523319 

"P03_E07_PE025", 0.001252, -1.665324, -1.664072, 0.050434, -0.360596, -0.310162 

"P03_E07_PE026", 0.001872, -1.455466, -1.453595, 0.050615, -0.329107, -0.278491 

"P03_E07_PE027", 0.000065, -1.915762, -1.915697, 0.054422, -0.406067, -0.351645 

"P03_E07_PE028", 0.000000, -1.505221, -1.505221, 0.026493, -0.338645, -0.312153 

"P03_E07_PE029", 0.000000, -0.527927, -0.527927, 0.016268, -0.108324, -0.092056 

"P03_E07_PE030", 0.000000, -2.713067, -2.713067, 0.046853, -0.611416, -0.564564 

"P03_E07_CUB001", 0.011612, -33.042998, -33.031386, 2.325025, -6.173112, -3.848086 

"P03_E07_PE024_V1", 1.258457, -0.434729, 0.823728, 0.962474, -0.171243, 0.791232 

"P03_E07_PE024_V2", 1.265770, -0.433992, 0.831778, 0.965138, -0.171510, 0.793628 

"P03_E07_PE024_V3", 0.934393, -0.317112, 0.617281, 0.696205, -0.125157, 0.571048 

"P03_E07_PE024_V4", 1.588941, -0.413630, 1.175311, 0.990255, -0.173220, 0.817036 

"P03_E07_PE024_V5", 1.693917, -0.408553, 1.285364, 1.036820, -0.177176, 0.859643 

"P03_E07_PE024_V6", 1.212156, -0.301416, 0.910740, 0.745449, -0.129022, 0.616427 

"P03_E07_PE028_V1", 0.686035, -0.486281, 0.199755, 0.830450, -0.140360, 0.690090 

"P03_E07_PE028_V2", 0.686345, -0.486279, 0.200066, 0.830658, -0.140366, 0.690292 

"P03_E07_PE028_V3", 0.498907, -0.357361, 0.141545, 0.597587, -0.103320, 0.494267 

"P03_E07_PE030_V1", 0.690700, -0.484840, 0.205860, 0.818724, -0.139627, 0.679097 

"P03_E07_PE030_V2", 0.689696, -0.485002, 0.204694, 0.816153, -0.139763, 0.676389 

"P03_E07_PE030_V3", 0.497921, -0.356201, 0.141721, 0.585492, -0.102766, 0.482726 

"P03_E07_PE030_V4", 0.391065, -0.290382, 0.100683, 0.461760, -0.083312, 0.378448 

"P03_E07_PE030_V5", 0.400986, -0.291782, 0.109204, 0.462577, -0.084228, 0.378349 

 

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-24.701634, 12.194211 

Calefacción mensual 

-6.750812, -5.060974, -3.503436, -1.047668, -0.015409, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.478684, -5.844650 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.352064, 4.575387, 4.308596, 1.958165, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 

Numero de zonas 

13 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 



"P01_E01", 27.034901, 1.000000, -68.603828, 5.118696 

"P01_E02", 242.771088, 1.000000, -22.651469, 8.178611 

"P01_E03", 238.840973, 1.000000, -35.079742, 3.783113 

"P01_E05", 235.867828, 1.000000, -17.408895, 9.943517 

"P01_E06", 298.029541, 1.000000, -19.805807, 4.838654 

"P02_E01", 282.840332, 1.000000, -19.332383, 15.364229 

"P02_E05", 133.885971, 1.000000, -29.256264, 14.300389 

"P02_E06", 317.949005, 1.000000, -20.872082, 13.304018 

"P02_E07", 364.828522, 1.000000, -17.927762, 12.766358 

"P03_E01", 282.840332, 1.000000, -28.424602, 16.248059 

"P03_E05", 133.885971, 1.000000, -34.704410, 22.758357 

"P03_E06", 317.949005, 1.000000, -28.614340, 14.816980 

"P03_E07", 364.828522, 1.000000, -27.368088, 14.285687 

TOTAL, 3241.552002, -24.701634, 12.194211 

 

Calefacción mensual por zonas 

-15.558329, -12.850170, -10.378342, -5.958535, -1.847527, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -7.721006, -14.289911 

-5.960464, -4.674710, -3.196686, -1.326451, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.157679, -5.335479 

-8.243093, -6.845276, -5.520414, -2.946646, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -4.094849, -7.429466 

-5.087865, -3.832881, -2.547092, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.509888, -4.431167 

-5.038503, -4.085386, -3.008952, -1.342381, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.819065, -4.511519 

-5.782452, -4.156909, -2.616242, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.830085, -4.946694 

-7.847842, -5.841210, -4.060664, -1.772827, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.980086, -6.753634 

-6.157899, -4.473733, -3.026002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.998307, -5.216142 

-5.267895, -3.932572, -2.630477, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.639877, -4.456942 

-7.905397, -5.678964, -3.728499, -1.414214, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.899251, -6.798280 

-9.715635, -6.829873, -4.366978, -1.674905, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.742319, -8.374703 

-7.879450, -5.718133, -3.956436, -1.437380, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.924317, -6.698625 

-7.502070, -5.517396, -3.786083, -1.344455, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.809096, -6.408989 

 

Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.738547, 2.380150, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.351909, 3.259160, 1.567542, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.045930, 1.737183, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.951228, 3.917108, 2.075180, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.475563, 2.363092, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.101992, 5.273629, 5.158704, 2.829904, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.617380, 5.285348, 5.003526, 2.394135, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.676176, 4.716683, 4.568086, 2.343073, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.696655, 4.537458, 4.331658, 2.200587, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.154698, 5.836562, 5.496398, 2.760402, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.580600, 8.128933, 7.385933, 3.662890, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.962603, 5.500413, 5.035211, 2.318754, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.937768, 5.325398, 4.828897, 2.193625, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 



INJECCIÓ PUR EN CABRA D  

Numero de plantas 

3 

"P01" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

5 

Zona 1, "P01_E01" 

27.034901 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.006159, -13.421037, -13.414878, 0.507280, -1.764657, -1.257377 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.012381, -9.695823, -9.683442, 0.027657, -13.868108, -13.840452 

Puentes Térmicos, 0.034201, -33.041055, -33.006854, 0.373313, -4.578238, -4.204925 

Solar Ventanas, 30.360189, 0.000000, 30.360189, 26.036730, 0.000000, 26.036730 

Transmisión Ventanas, 0.036058, -35.293090, -35.257032, 0.389752, -4.754977, -4.365224 

Fuentes Internas, 21.593391, 0.000000, 21.593391, 10.764011, 0.000000, 10.764011 

Infiltración, 0.027708, -34.070395, -34.042687, 0.302594, -7.463012, -7.160418 

TOTAL, 60.799669, -134.249469, -73.449800, 41.349012, -35.363125, 5.985887 

 

Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E01_PE003", 0.001515, -3.337836, -3.336320, 0.126837, -0.440978, -0.314141 

"P01_E01_MCP001", 0.002267, -4.990972, -4.988704, 0.189594, -0.658715, -0.469121 

"P01_E01_MCP002", 0.002376, -5.092231, -5.089855, 0.190958, -0.665073, -0.474115 

"P01_E01_FTER001", 0.012381, -9.695823, -9.683441, 0.027657, -13.868103, -13.840446 

"P01_E01_PE003_V1", 20.122735, -22.442708, -2.319973, 17.300944, -3.031994, 14.268950 

"P01_E01_PE003_V2", 10.273508, -12.850380, -2.576872, 9.125770, -1.723217, 7.402553 

 

Zona 2, "P01_E02" 

242.771088 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -9.333196, -9.333196, 0.406596, -1.712928, -1.306332 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -7.413248, -7.413248, 0.015913, -10.926583, -10.910671 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.170686, -8.170686, 0.278084, -1.575429, -1.297345 

Solar Ventanas, 12.766952, 0.000000, 12.766952, 14.266451, 0.000000, 14.266451 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -15.475476, -15.475476, 0.499599, -2.940238, -2.440639 

Fuentes Internas, 24.151273, 0.000000, 24.151273, 16.682686, 0.000000, 16.682686 

Infiltración, 0.003519, -16.107716, -16.104197, 0.151531, -5.356446, -5.204915 

TOTAL, 43.209926, -62.788189, -19.578263, 35.063796, -25.258680, 9.805116 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E02_PE008", 0.000000, -2.411942, -2.411942, 0.108844, -0.437908, -0.329063 

"P01_E02_PE009", 0.000000, -1.057145, -1.057145, 0.052321, -0.193533, -0.141212 

"P01_E02_PE010", 0.000000, -0.857513, -0.857513, 0.025272, -0.173145, -0.147874 

"P01_E02_PE011", 0.000000, -1.534179, -1.534179, 0.052456, -0.301229, -0.248773 

"P01_E02_PE012", 0.000000, -1.431533, -1.431533, 0.076387, -0.247458, -0.171071 

"P01_E02_PE013", 0.000000, -0.469750, -0.469750, 0.019855, -0.086768, -0.066913 

"P01_E02_PE014", 0.000000, -1.135949, -1.135949, 0.058543, -0.195295, -0.136752 

"P01_E02_PE016", 0.000000, -0.435184, -0.435184, 0.016270, -0.080944, -0.064674 

"P01_E02_FTER001", 0.000000, -7.413248, -7.413248, 0.015913, -10.926584, -10.910671 

"P01_E02_PE008_V1", 0.933996, -1.553551, -0.619556, 1.164191, -0.298425, 0.865766 

"P01_E02_PE008_V2", 0.979420, -1.548753, -0.569332, 1.288384, -0.301025, 0.987359 

"P01_E02_PE008_V3", 0.986349, -1.550046, -0.563697, 1.298446, -0.301753, 0.996693 

"P01_E02_PE008_V4", 0.950865, -1.554579, -0.603715, 1.189708, -0.299518, 0.890189 

"P01_E02_PE010_V1", 1.147600, -1.598297, -0.450697, 1.345847, -0.322475, 1.023372 

"P01_E02_PE012_V1", 2.007271, -1.434603, 0.572668, 2.063405, -0.256553, 1.806852 



"P01_E02_PE014_V1", 1.499281, -1.210838, 0.288443, 1.579813, -0.223584, 1.356229 

"P01_E02_PE014_V2", 1.397715, -1.224138, 0.173577, 1.592880, -0.223360, 1.369520 

"P01_E02_PE014_V3", 0.996261, -0.899986, 0.096275, 1.129207, -0.164436, 0.964771 

"P01_E02_PE016_V1", 1.126901, -1.756084, -0.629183, 1.285798, -0.334988, 0.950810 

"P01_E02_PE016_V2", 0.741376, -1.144680, -0.403304, 0.832022, -0.217772, 0.614250 

 

Zona 3, "P01_E03" 

238.840973 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -7.353366, -7.353366, 0.233441, -0.616176, -0.382736 

Cubiertas, 0.029807, -23.661201, -23.631394, 2.105715, -0.621723, 1.483992 

Suelos, 0.000000, -4.489933, -4.489933, 0.000000, -6.936319, -6.936319 

Puentes Térmicos, 0.019958, -6.304144, -6.284186, 0.254158, -0.703507, -0.449349 

Solar Ventanas, 2.913130, 0.000000, 2.913130, 2.618060, 0.000000, 2.618060 

Transmisión Ventanas, 0.001762, -2.999872, -2.998110, 0.089782, -0.320344, -0.230562 

Fuentes Internas, 24.736088, 0.000000, 24.736088, 12.336609, 0.000000, 12.336609 

Infiltración, 0.041144, -16.160670, -16.119526, 0.183442, -3.655668, -3.472226 

TOTAL, 35.967748, -69.190915, -33.223167, 19.090883, -14.108829, 4.982054 

 

Numero de Componentes 

9 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.000000, -2.185398, -2.185398, 0.076241, -0.167467, -0.091226 

"P01_E03_PE002", 0.000000, -1.705245, -1.705245, 0.055238, -0.144876, -0.089638 

"P01_E03_PE003", 0.000000, -0.918973, -0.918973, 0.032378, -0.074451, -0.042074 

"P01_E03_PE004", 0.000000, -2.543752, -2.543752, 0.071085, -0.230883, -0.159798 

"P01_E03_CUB001", 0.029807, -23.661201, -23.631395, 2.105715, -0.621723, 1.483993 

"P01_E03_FTER002", 0.000000, -4.489932, -4.489932, 0.000000, -6.936319, -6.936319 

"P01_E03_PE003_V1", 1.116064, -1.121818, -0.005755, 0.990205, -0.121936, 0.868270 

"P01_E03_PE003_V2", 0.872492, -0.940102, -0.067610, 0.816951, -0.102220, 0.714731 

"P01_E03_PE003_V3", 0.926340, -0.937956, -0.011615, 0.900774, -0.096277, 0.804497 

 

Zona 5, "P01_E05" 

235.867828 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -9.858298, -9.858298, 0.380289, -3.289539, -2.909249 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -5.876100, -5.876100, 0.013305, -12.203878, -12.190573 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.328729, -8.328729, 0.227215, -2.803394, -2.576179 

Solar Ventanas, 12.358432, 0.000000, 12.358432, 16.764908, 0.000000, 16.764908 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -17.046996, -17.046996, 0.401940, -5.767755, -5.365815 

Fuentes Internas, 29.185551, 0.000000, 29.185551, 25.428850, 0.000000, 25.428850 

Infiltración, 0.002049, -15.247590, -15.245541, 0.143755, -6.694481, -6.550726 

TOTAL, 47.749184, -62.560889, -14.811705, 47.137479, -34.521264, 12.616215 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E05_PE001", 0.000000, -2.208481, -2.208481, 0.078060, -0.748832, -0.670772 

"P01_E05_PE002", 0.000000, -0.968477, -0.968477, 0.028203, -0.339572, -0.311369 

"P01_E05_PE003", 0.000000, -1.229131, -1.229131, 0.032027, -0.433073, -0.401046 

"P01_E05_PE004", 0.000000, -1.561145, -1.561145, 0.066355, -0.520147, -0.453791 

"P01_E05_PE005", 0.000000, -2.162682, -2.162682, 0.103814, -0.681832, -0.578018 

"P01_E05_PE006", 0.000000, -0.936959, -0.936959, 0.035996, -0.314616, -0.278621 

"P01_E05_PE007", 0.000000, -0.791424, -0.791424, 0.039001, -0.254634, -0.215633 

"P01_E05_FTER002", 0.000000, -5.876100, -5.876100, 0.013305, -12.203879, -12.190573 

"P01_E05_PE001_V1", 0.663524, -1.215231, -0.551708, 1.032059, -0.400235, 0.631824 

"P01_E05_PE001_V2", 0.664754, -1.215257, -0.550503, 1.036932, -0.399908, 0.637023 

"P01_E05_PE001_V3", 0.488479, -0.891410, -0.402931, 0.761634, -0.293403, 0.468231 

"P01_E05_PE001_V4", 0.833668, -1.456611, -0.622943, 1.396070, -0.469755, 0.926316 

"P01_E05_PE001_V5", 0.848607, -1.459489, -0.610883, 1.419689, -0.471074, 0.948615 

"P01_E05_PE005_V1", 1.079786, -1.165191, -0.085405, 1.362837, -0.394679, 0.968158 



"P01_E05_PE005_V3", 1.912929, -1.530906, 0.382022, 2.108731, -0.536892, 1.571839 

"P01_E05_PE005_V4", 1.201499, -1.406876, -0.205376, 1.515261, -0.470221, 1.045040 

"P01_E05_PE005_V4001", 1.056647, -1.166294, -0.109648, 1.306277, -0.392120, 0.914158 

"P01_E05_PE005_V5", 0.297223, -0.538453, -0.241230, 0.470121, -0.177408, 0.292713 

"P01_E05_PE005_V6", 0.297224, -0.538454, -0.241230, 0.470121, -0.177408, 0.292713 

"P01_E05_PE007_V1", 1.305818, -1.163257, 0.142562, 1.669264, -0.402103, 1.267161 

"P01_E05_PE007_V2", 0.375213, -0.474137, -0.098924, 0.576351, -0.161321, 0.415030 

"P01_E05_PE007_V3", 1.333117, -2.825482, -1.492365, 2.046282, -1.026007, 1.020276 

 

Zona 6, "P01_E06" 

298.029541 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000034, -7.396664, -7.396630, 0.280398, -0.702892, -0.422494 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000038, -6.216762, -6.216724, 0.007990, -7.127964, -7.119975 

Puentes Térmicos, 0.000051, -6.817451, -6.817399, 0.208095, -0.756284, -0.548189 

Solar Ventanas, 9.937178, 0.000000, 9.937178, 8.472091, 0.000000, 8.472091 

Transmisión Ventanas, 0.000091, -12.305875, -12.305784, 0.337426, -1.348111, -1.010685 

Fuentes Internas, 22.574020, 0.000000, 22.574020, 11.320698, 0.000000, 11.320698 

Infiltración, 0.006745, -17.289154, -17.282409, 0.157447, -4.008832, -3.851385 

TOTAL, 38.357583, -55.854050, -17.496467, 22.642685, -15.798038, 6.844647 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E06_PE001", 0.000008, -1.968373, -1.968365, 0.071732, -0.202280, -0.130548 

"P01_E06_PE002", 0.000003, -0.766822, -0.766819, 0.035889, -0.072590, -0.036702 

"P01_E06_PE003", 0.000018, -0.446153, -0.446135, 0.019753, -0.044765, -0.025012 

"P01_E06_PE004", 0.000004, -0.939133, -0.939129, 0.034721, -0.091559, -0.056838 

"P01_E06_PE005", 0.000004, -0.894796, -0.894792, 0.032508, -0.077697, -0.045188 

"P01_E06_PE006", 0.000002, -0.376480, -0.376478, 0.018657, -0.030313, -0.011656 

"P01_E06_PE007", 0.000010, -2.004923, -2.004914, 0.068683, -0.185231, -0.116549 

"P01_E06_FTER002", 0.000038, -6.216762, -6.216724, 0.007990, -7.127965, -7.119975 

"P01_E06_PE001_V1", 0.703822, -1.057502, -0.353680, 0.651099, -0.118592, 0.532507 

"P01_E06_PE001_V2", 0.739241, -1.052706, -0.313465, 0.651932, -0.118662, 0.533270 

"P01_E06_PE001_V3", 1.029339, -1.250242, -0.220903, 0.795509, -0.142088, 0.653421 

"P01_E06_PE001_V4", 1.178410, -1.234663, -0.056254, 0.813179, -0.142141, 0.671038 

"P01_E06_PE004_V1", 1.084256, -1.238008, -0.153752, 0.852627, -0.138458, 0.714170 

"P01_E06_PE004_V2", 0.938398, -1.260068, -0.321670, 0.880612, -0.135870, 0.744742 

"P01_E06_PE007_V1", 0.875131, -1.062026, -0.186894, 0.871144, -0.111357, 0.759788 

"P01_E06_PE007_V2", 1.200432, -1.450343, -0.249910, 1.182703, -0.153252, 1.029452 

"P01_E06_PE007_V3", 0.523469, -0.640249, -0.116780, 0.510612, -0.068169, 0.442443 

"P01_E06_PE007_V4", 0.484780, -0.635258, -0.150477, 0.457834, -0.069107, 0.388727 

"P01_E06_PE007_V5", 0.314797, -0.361693, -0.046896, 0.298379, -0.038956, 0.259423 

"P01_E06_PE007_V6", 0.865231, -1.063159, -0.197928, 0.845177, -0.112751, 0.732425 

 

"P02" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 8, "P02_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -8.950117, -8.950117, 0.566916, -4.696464, -4.129548 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -11.527641, -11.527641, 0.511115, -5.932926, -5.421811 

Puentes Térmicos, 0.000000, -11.942693, -11.942693, 0.600159, -6.154499, -5.554340 

Solar Ventanas, 14.029448, 0.000000, 14.029448, 18.793006, 0.000000, 18.793006 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -14.309659, -14.309659, 0.763714, -7.233626, -6.469912 

Fuentes Internas, 29.504766, 0.000000, 29.504766, 25.745990, 0.000000, 25.745990 

Infiltración, 0.003028, -15.110858, -15.107831, 0.141059, -6.724043, -6.582984 



TOTAL, 50.043973, -68.361276, -18.317303, 50.889050, -34.481051, 16.408000 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E01_PE007", 0.000000, -2.255742, -2.255742, 0.130307, -1.164272, -1.033966 

"P02_E01_PE008", 0.000000, -1.472235, -1.472235, 0.113396, -0.792970, -0.679574 

"P02_E01_PE009", 0.000000, -1.075922, -1.075922, 0.043241, -0.552690, -0.509449 

"P02_E01_PE010", 0.000000, -1.448127, -1.448127, 0.088102, -0.760858, -0.672756 

"P02_E01_PE011", 0.000000, -0.993884, -0.993884, 0.075327, -0.528054, -0.452727 

"P02_E01_PE012", 0.000000, -0.431117, -0.431117, 0.025539, -0.222699, -0.197160 

"P02_E01_PE013", 0.000000, -1.042326, -1.042326, 0.080474, -0.557444, -0.476969 

"P02_E01_PE015", 0.000000, -0.230766, -0.230766, 0.011678, -0.118626, -0.106949 

"P02_E01_FE001", 0.000000, -11.527639, -11.527639, 0.511115, -5.932925, -5.421809 

"P02_E01_PE007_V1", 0.776721, -1.279576, -0.502854, 1.264384, -0.646847, 0.617537 

"P02_E01_PE007_V2", 0.740121, -1.270212, -0.530091, 1.280595, -0.644182, 0.636413 

"P02_E01_PE007_V3", 0.581973, -0.935349, -0.353375, 1.052481, -0.488108, 0.564373 

"P02_E01_PE007_V4", 0.795258, -1.273390, -0.478133, 1.453863, -0.668643, 0.785219 

"P02_E01_PE007_V5", 0.795607, -1.273588, -0.477981, 1.454378, -0.668773, 0.785605 

"P02_E01_PE007_V6", 0.569529, -0.934518, -0.364989, 1.020511, -0.483083, 0.537428 

"P02_E01_PE011_V1", 1.519550, -1.161981, 0.357569, 1.995014, -0.565482, 1.429531 

"P02_E01_PE011_V2", 1.795280, -1.116051, 0.679229, 2.049482, -0.568904, 1.480578 

"P02_E01_PE011_V3", 1.167922, -0.844103, 0.323818, 1.359478, -0.419543, 0.939935 

"P02_E01_PE013_V1", 1.605580, -1.142086, 0.463495, 1.936338, -0.569705, 1.366633 

"P02_E01_PE013_V2", 1.592020, -1.143844, 0.448176, 1.935587, -0.569665, 1.365922 

"P02_E01_PE013_V3", 1.171895, -0.840667, 0.331228, 1.484272, -0.416495, 1.067777 

"P02_E01_PE015_V1", 0.917993, -1.094295, -0.176303, 1.273885, -0.527744, 0.746141 

 

Zona 9, "P02_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -11.573246, -11.573246, 0.292096, -3.293435, -3.001338 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -28.144752, -28.144752, 0.585438, -8.146553, -7.561115 

Puentes Térmicos, 0.000000, -12.269152, -12.269152, 0.298104, -4.442833, -4.144729 

Solar Ventanas, 20.045789, 0.000000, 20.045789, 18.212629, 0.000000, 18.212629 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -14.455540, -14.455540, 0.379559, -5.277919, -4.898360 

Fuentes Internas, 36.005887, 0.000000, 36.005887, 21.461213, 0.000000, 21.461213 

Infiltración, 0.009981, -16.310833, -16.300852, 0.139840, -4.767796, -4.627956 

TOTAL, 65.466654, -92.191001, -26.724347, 44.654000, -29.167602, 15.486398 

 

Numero de Componentes 

14 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E05_PE001", 0.000000, -0.458902, -0.458902, 0.011167, -0.132908, -0.121741 

"P02_E05_PE002", 0.000000, -1.639205, -1.639205, 0.035784, -0.468820, -0.433036 

"P02_E05_PE003", 0.000000, -1.389064, -1.389064, 0.048943, -0.441736, -0.392793 

"P02_E05_PE004", 0.000000, -4.358810, -4.358810, 0.099413, -1.211520, -1.112107 

"P02_E05_PE005", 0.000000, -3.727268, -3.727268, 0.098179, -1.039841, -0.941662 

"P02_E05_FE006", 0.000000, -28.144752, -28.144752, 0.585438, -8.146554, -7.561116 

"P02_E05_PE001_V1", 2.675404, -2.017850, 0.657555, 2.438906, -0.702114, 1.736792 

"P02_E05_PE003_V1", 3.765564, -1.878771, 1.886792, 3.122671, -0.683972, 2.438700 

"P02_E05_PE003_V2", 4.309347, -1.820803, 2.488544, 3.133807, -0.692809, 2.440998 

"P02_E05_PE003_V3", 2.880326, -1.363635, 1.516691, 2.140540, -0.503238, 1.637301 

"P02_E05_PE005_V1", 1.913790, -2.123142, -0.209352, 2.389858, -0.795855, 1.594003 

"P02_E05_PE005_V2", 1.383368, -1.556724, -0.173356, 1.720714, -0.579680, 1.141035 

"P02_E05_PE005_V3", 1.369648, -1.558174, -0.188525, 1.667307, -0.572636, 1.094671 

"P02_E05_PE005_V4", 1.749159, -2.137253, -0.388094, 1.981183, -0.750412, 1.230771 

 

Zona 10, "P02_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -8.645786, -8.645786, 0.432705, -3.801066, -3.368361 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -18.082201, -18.082201, 0.676677, -7.878335, -7.201658 

Puentes Térmicos, 0.000000, -10.325675, -10.325675, 0.400587, -5.071265, -4.670678 

Solar Ventanas, 14.364354, 0.000000, 14.364354, 16.747674, 0.000000, 16.747674 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -11.311596, -11.311596, 0.455995, -5.593385, -5.137390 

Fuentes Internas, 29.913348, 0.000000, 29.913348, 24.155396, 0.000000, 24.155396 

Infiltración, 0.003084, -15.417395, -15.414310, 0.137730, -6.346651, -6.208921 

TOTAL, 51.105805, -70.619938, -19.514134, 46.873838, -32.533346, 14.340492 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E06_PE001", 0.000000, -1.149007, -1.149007, 0.043544, -0.494387, -0.450843 

"P02_E06_PE002", 0.000000, -0.960064, -0.960064, 0.029370, -0.415070, -0.385700 

"P02_E06_PE003", 0.000000, -1.597309, -1.597309, 0.077795, -0.695549, -0.617754 

"P02_E06_PE004", 0.000019, -1.648428, -1.648409, 0.135007, -0.763469, -0.628462 

"P02_E06_PE005", 0.000000, -1.092893, -1.092893, 0.052876, -0.480406, -0.427530 

"P02_E06_PE006", 0.000000, -0.459970, -0.459970, 0.028481, -0.206155, -0.177674 

"P02_E06_PE007", 0.000000, -1.738134, -1.738134, 0.068622, -0.749022, -0.680399 

"P02_E06_FE009", 0.000000, -8.827717, -8.827717, 0.330353, -3.846197, -3.515843 

"P02_E06_FE010", 0.000000, -9.254486, -9.254486, 0.346324, -4.032138, -3.685814 

"P02_E06_PE004_V1", 1.644976, -0.857391, 0.787584, 1.704793, -0.479327, 1.225466 

"P02_E06_PE004_V2", 1.642788, -0.857573, 0.785215, 1.704725, -0.479329, 1.225396 

"P02_E06_PE004_V3", 1.171199, -0.631865, 0.539334, 1.220013, -0.348468, 0.871545 

"P02_E06_PE004_V4", 1.636986, -0.858096, 0.778889, 1.703014, -0.479239, 1.223775 

"P02_E06_PE004_V5", 1.595117, -0.861908, 0.733209, 1.682831, -0.478060, 1.204771 

"P02_E06_PE004_V6", 1.224013, -0.624553, 0.599460, 1.239232, -0.346852, 0.892381 

"P02_E06_PE006_V1", 1.249852, -0.911053, 0.338799, 1.372470, -0.450992, 0.921479 

"P02_E06_PE006_V2", 0.355219, -0.374177, -0.018958, 0.478108, -0.179604, 0.298504 

"P02_E06_PE007_V1", 0.677437, -0.986996, -0.309559, 0.973949, -0.442590, 0.531359 

"P02_E06_PE007_V2", 0.657281, -0.979038, -0.321757, 0.978851, -0.434669, 0.544182 

"P02_E06_PE007_V3", 0.555873, -0.710136, -0.154262, 0.947517, -0.311828, 0.635689 

"P02_E06_PE007_V4", 0.717874, -0.973209, -0.255335, 1.176670, -0.426513, 0.750157 

"P02_E06_PE007_V5", 0.717890, -0.973205, -0.255315, 1.177349, -0.426486, 0.750864 

"P02_E06_PE007_V6", 0.518990, -0.713540, -0.194549, 0.847385, -0.312669, 0.534717 

 

Zona 11, "P02_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -7.238205, -7.238205, 0.384771, -3.123019, -2.738248 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -14.182049, -14.182049, 0.554705, -6.025456, -5.470751 

Puentes Térmicos, 0.000000, -9.462304, -9.462304, 0.424728, -4.193052, -3.768324 

Solar Ventanas, 9.996001, 0.000000, 9.996001, 12.119108, 0.000000, 12.119108 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -11.072828, -11.072828, 0.451575, -4.858839, -4.407264 

Fuentes Internas, 30.474670, 0.000000, 30.474670, 23.655025, 0.000000, 23.655025 

Infiltración, 0.004024, -15.580370, -15.576347, 0.146201, -6.074928, -5.928727 

TOTAL, 46.608570, -63.675831, -17.067261, 40.764576, -27.283970, 13.480606 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E07_PE001", 0.000000, -1.541978, -1.541978, 0.078042, -0.661355, -0.583313 

"P02_E07_PE002", 0.000000, -1.002161, -1.002161, 0.061168, -0.437712, -0.376544 

"P02_E07_PE003", 0.000000, -0.872107, -0.872107, 0.055921, -0.389178, -0.333257 

"P02_E07_PE004", 0.000000, -1.143783, -1.143783, 0.072095, -0.510700, -0.438605 

"P02_E07_PE005", 0.000000, -0.839281, -0.839281, 0.037445, -0.351051, -0.313607 

"P02_E07_PE006", 0.000000, -0.318738, -0.318738, 0.019610, -0.140517, -0.120907 

"P02_E07_PE007", 0.000000, -1.520157, -1.520157, 0.060864, -0.632879, -0.572015 

"P02_E07_FE001", 0.000000, -8.407000, -8.407000, 0.328824, -3.571841, -3.243016 

"P02_E07_FE002", 0.000000, -5.775049, -5.775049, 0.225880, -2.453616, -2.227736 



"P02_E07_PE001_V1", 0.596383, -0.933619, -0.337236, 0.806117, -0.401912, 0.404205 

"P02_E07_PE001_V2", 0.540836, -0.930408, -0.389572, 0.755609, -0.398252, 0.357356 

"P02_E07_PE001_V3", 0.533926, -0.666241, -0.132316, 0.622943, -0.291330, 0.331614 

"P02_E07_PE001_V4", 1.312136, -0.849862, 0.462274, 1.157282, -0.407919, 0.749364 

"P02_E07_PE001_V5", 1.590057, -0.821285, 0.768772, 1.338104, -0.423155, 0.914949 

"P02_E07_PE001_V6", 1.051599, -0.621776, 0.429823, 1.073784, -0.330557, 0.743227 

"P02_E07_PE005_V1", 0.715586, -0.936358, -0.220772, 1.191896, -0.390394, 0.801502 

"P02_E07_PE005_V2", 0.662648, -0.936353, -0.273706, 1.082434, -0.388824, 0.693611 

"P02_E07_PE005_V3", 0.498267, -0.691258, -0.192991, 0.794044, -0.287677, 0.506367 

"P02_E07_PE007_V1", 0.645952, -0.938680, -0.292728, 0.970216, -0.392267, 0.577949 

"P02_E07_PE007_V2", 0.635103, -0.935937, -0.300834, 0.964319, -0.390525, 0.573795 

"P02_E07_PE007_V3", 0.481169, -0.690160, -0.208992, 0.727683, -0.288075, 0.439608 

"P02_E07_PE007_V4", 0.360989, -0.556533, -0.195544, 0.569789, -0.231228, 0.338560 

"P02_E07_PE007_V5", 0.371743, -0.564747, -0.193004, 0.519197, -0.239457, 0.279740 

 

"P03" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 12, "P03_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -5.973975, -5.973975, 0.224582, -1.950444, -1.725862 

Cubiertas, 0.014780, -34.030887, -34.016106, 2.768960, -9.741637, -6.972677 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000753, -8.078855, -8.078102, 0.364157, -3.496793, -3.132637 

Solar Ventanas, 16.468840, 0.000000, 16.468840, 16.802787, 0.000000, 16.802787 

Transmisión Ventanas, 0.000062, -9.575670, -9.575608, 0.372648, -3.799607, -3.426959 

Fuentes Internas, 29.475219, 0.000000, 29.475219, 21.042457, 0.000000, 21.042457 

Infiltración, 0.006823, -15.748802, -15.741978, 0.138761, -5.695488, -5.556728 

TOTAL, 53.974997, -81.449119, -27.474122, 45.288772, -28.214744, 17.074028 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E01_PE001", 0.000000, -1.557944, -1.557944, 0.046346, -0.545932, -0.499586 

"P03_E01_PE002", 0.000057, -0.926363, -0.926306, 0.045354, -0.286631, -0.241277 

"P03_E01_PE003", 0.000000, -0.740132, -0.740132, 0.020979, -0.261779, -0.240800 

"P03_E01_PE004", 0.000000, -0.960404, -0.960404, 0.038757, -0.309922, -0.271166 

"P03_E01_PE005", 0.000047, -0.657860, -0.657813, 0.028206, -0.196505, -0.168299 

"P03_E01_PE006", 0.000003, -0.290414, -0.290411, 0.011365, -0.096476, -0.085111 

"P03_E01_PE007", 0.000049, -0.688517, -0.688468, 0.029522, -0.205742, -0.176220 

"P03_E01_PE008", 0.000000, -0.152498, -0.152498, 0.005432, -0.048835, -0.043403 

"P03_E01_CUB001", 0.014780, -34.030888, -34.016108, 2.768960, -9.741637, -6.972677 

"P03_E01_PE001_V1", 0.795396, -0.876792, -0.081396, 1.147554, -0.353600, 0.793954 

"P03_E01_PE001_V2", 0.793946, -0.875011, -0.081065, 1.165449, -0.352729, 0.812720 

"P03_E01_PE001_V3", 0.579094, -0.641234, -0.062140, 0.860887, -0.258355, 0.602531 

"P03_E01_PE001_V4", 0.802801, -0.874913, -0.072112, 1.199097, -0.353796, 0.845302 

"P03_E01_PE001_V5", 0.802594, -0.874955, -0.072361, 1.198337, -0.353786, 0.844551 

"P03_E01_PE001_V6", 0.574115, -0.641895, -0.067780, 0.838691, -0.257964, 0.580728 

"P03_E01_PE005_V1", 1.955891, -0.743180, 1.212710, 1.670471, -0.290976, 1.379495 

"P03_E01_PE005_V2", 1.925873, -0.746002, 1.179871, 1.668119, -0.291074, 1.377045 

"P03_E01_PE005_V3", 1.447134, -0.556884, 0.890251, 1.317362, -0.219869, 1.097493 

"P03_E01_PE007_V1", 1.920649, -0.746425, 1.174223, 1.666784, -0.291314, 1.375470 

"P03_E01_PE007_V2", 1.917076, -0.746798, 1.170278, 1.666936, -0.291222, 1.375714 

"P03_E01_PE007_V3", 1.372367, -0.550499, 0.821867, 1.199365, -0.213675, 0.985690 

"P03_E01_PE008_V1", 1.583126, -0.702238, 0.880888, 1.582438, -0.277303, 1.305135 

 

Zona 13, "P03_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -9.214132, -9.214132, 0.284397, -3.918740, -3.634344 

Cubiertas, 0.009236, -43.347180, -43.337944, 3.508802, -16.537158, -13.028356 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000138, -9.931816, -9.931678, 0.543791, -5.957597, -5.413805 

Solar Ventanas, 28.565107, 0.000000, 28.565107, 36.521727, 0.000000, 36.521727 

Transmisión Ventanas, 0.000012, -14.898036, -14.898024, 0.634000, -8.425359, -7.791360 

Fuentes Internas, 31.174191, 0.000000, 31.174191, 24.146461, 0.000000, 24.146461 

Infiltración, 0.007371, -15.265561, -15.258189, 0.126136, -6.173284, -6.047149 

TOTAL, 69.278892, -102.278015, -32.999123, 70.856026, -45.994031, 24.861996 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E05_PE012", 0.000000, -0.361920, -0.361920, 0.012739, -0.150275, -0.137536 

"P03_E05_PE013", 0.000000, -1.269642, -1.269642, 0.050987, -0.527627, -0.476641 

"P03_E05_PE014", 0.000200, -1.063409, -1.063209, 0.045453, -0.422909, -0.377456 

"P03_E05_PE015", 0.000000, -3.514604, -3.514604, 0.088002, -1.495362, -1.407360 

"P03_E05_PE016", 0.000000, -3.004757, -3.004757, 0.088843, -1.324193, -1.235350 

"P03_E05_CUB001", 0.002322, -11.075319, -11.072996, 0.894208, -4.224301, -3.330093 

"P03_E05_CUB002", 0.006913, -32.271861, -32.264948, 2.614601, -12.312862, -9.698261 

"P03_E05_PE012_V1", 3.701346, -1.515942, 2.185404, 3.996335, -0.800449, 3.195886 

"P03_E05_PE014_V1", 2.738838, -1.064737, 1.674101, 2.577194, -0.554438, 2.022756 

"P03_E05_PE014_V2", 3.799068, -1.446592, 2.352476, 3.558438, -0.757584, 2.800854 

"P03_E05_PE014_V4", 3.808690, -1.445688, 2.363001, 3.563475, -0.757245, 2.806230 

"P03_E05_PE016_V1", 1.806837, -2.979673, -1.172836, 3.092493, -1.648053, 1.444441 

"P03_E05_PE016_V2", 1.078811, -1.255595, -0.176784, 1.854054, -0.661851, 1.192203 

"P03_E05_PE016_V3", 1.067870, -1.256454, -0.188584, 1.798578, -0.658922, 1.139657 

"P03_E05_PE016_V4", 1.476646, -1.713897, -0.237251, 2.494820, -0.902217, 1.592603 

"P03_E05_CUB001_V1", 1.820973, -0.454164, 1.366808, 2.851554, -0.345651, 2.505903 

"P03_E05_CUB001_V2", 1.822330, -0.420139, 1.402191, 2.853919, -0.341350, 2.512568 

"P03_E05_CUB001_V3", 1.820975, -0.454165, 1.366810, 2.851558, -0.345651, 2.505907 

"P03_E05_CUB001_V4", 1.820501, -0.454352, 1.366150, 2.851530, -0.345663, 2.505866 

"P03_E05_CUB001_V5", 1.820014, -0.454412, 1.365602, 2.851008, -0.345514, 2.505494 

 

Zona 14, "P03_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -7.015936, -7.015936, 0.228104, -1.947451, -1.719347 

Cubiertas, 0.014641, -35.096902, -35.082261, 2.670183, -8.569743, -5.899561 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.002113, -8.050496, -8.048382, 0.303914, -3.201261, -2.897347 

Solar Ventanas, 16.992229, 0.000000, 16.992229, 14.549541, 0.000000, 14.549541 

Transmisión Ventanas, 0.001170, -9.110031, -9.108862, 0.265354, -3.400030, -3.134676 

Fuentes Internas, 31.361082, 0.000000, 31.361082, 19.838889, 0.000000, 19.838889 

Infiltración, 0.005862, -16.250356, -16.244494, 0.134697, -5.200942, -5.066244 

TOTAL, 56.562813, -83.722639, -27.159826, 41.535426, -25.841734, 15.693692 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E06_PE017", 0.000000, -0.953450, -0.953450, 0.026206, -0.275659, -0.249452 

"P03_E06_PE018", 0.000000, -0.792505, -0.792505, 0.018198, -0.225407, -0.207209 

"P03_E06_PE019", 0.000000, -1.331441, -1.331441, 0.038102, -0.381791, -0.343690 

"P03_E06_PE020", 0.000674, -1.315960, -1.315286, 0.064893, -0.350505, -0.285613 

"P03_E06_PE021", 0.000008, -0.822733, -0.822725, 0.033047, -0.209144, -0.176097 

"P03_E06_PE022", 0.000124, -0.353009, -0.352885, 0.016362, -0.095145, -0.078783 

"P03_E06_PE023", 0.000000, -1.447643, -1.447643, 0.033241, -0.411743, -0.378503 

"P03_E06_CUB001", 0.014641, -35.096904, -35.082263, 2.670183, -8.569744, -5.899561 

"P03_E06_PE020_V1", 1.916560, -0.690556, 1.226003, 1.377986, -0.292055, 1.085931 

"P03_E06_PE020_V2", 1.914470, -0.690689, 1.223781, 1.377968, -0.292056, 1.085912 

"P03_E06_PE020_V3", 1.368139, -0.508846, 0.859293, 0.986104, -0.213017, 0.773088 

"P03_E06_PE020_V4", 1.908471, -0.691075, 1.217396, 1.376959, -0.292006, 1.084954 



"P03_E06_PE020_V5", 1.863595, -0.693962, 1.169633, 1.363962, -0.291236, 1.072725 

"P03_E06_PE020_V6", 1.336235, -0.510920, 0.825315, 0.976859, -0.212488, 0.764371 

"P03_E06_PE022_V1", 1.954462, -0.683177, 1.271286, 1.331489, -0.289490, 1.041999 

"P03_E06_PE022_V2", 0.705300, -0.287381, 0.417919, 0.562104, -0.118258, 0.443846 

"P03_E06_PE023_V1", 0.731008, -0.800122, -0.069114, 0.963369, -0.260386, 0.702983 

"P03_E06_PE023_V2", 0.738563, -0.799230, -0.060667, 0.996035, -0.257938, 0.738097 

"P03_E06_PE023_V3", 0.534558, -0.585976, -0.051419, 0.718463, -0.189417, 0.529045 

"P03_E06_PE023_V4", 0.744187, -0.798502, -0.054315, 1.015142, -0.256427, 0.758714 

"P03_E06_PE023_V5", 0.749421, -0.797839, -0.048418, 1.032974, -0.255139, 0.777835 

"P03_E06_PE023_V6", 0.541735, -0.585064, -0.043329, 0.742897, -0.187529, 0.555368 

 

Zona 15, "P03_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -5.186704, -5.186704, 0.177584, -1.285954, -1.108370 

Cubiertas, 0.013005, -34.479934, -34.466929, 2.610893, -7.286165, -4.675272 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.002461, -6.715287, -6.712826, 0.275908, -2.443535, -2.167627 

Solar Ventanas, 12.410889, 0.000000, 12.410889, 11.280916, 0.000000, 11.280916 

Transmisión Ventanas, 0.000703, -7.941217, -7.940514, 0.229091, -2.669214, -2.440123 

Fuentes Internas, 31.839979, 0.000000, 31.839979, 18.661324, 0.000000, 18.661324 

Infiltración, 0.008652, -16.475760, -16.467108, 0.139088, -4.853559, -4.714471 

TOTAL, 52.109228, -78.633081, -26.523852, 36.270443, -21.422516, 14.847927 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E07_PE024", 0.000000, -1.122933, -1.122933, 0.042522, -0.281275, -0.238753 

"P03_E07_PE025", 0.000175, -0.691512, -0.691337, 0.028080, -0.164178, -0.136098 

"P03_E07_PE026", 0.000207, -0.600468, -0.600261, 0.027439, -0.150045, -0.122606 

"P03_E07_PE027", 0.000000, -0.796026, -0.796026, 0.030316, -0.188102, -0.157786 

"P03_E07_PE028", 0.000000, -0.626691, -0.626691, 0.014830, -0.161513, -0.146683 

"P03_E07_PE029", 0.000000, -0.220062, -0.220062, 0.008948, -0.049520, -0.040572 

"P03_E07_PE030", 0.000000, -1.129394, -1.129394, 0.026331, -0.292202, -0.265872 

"P03_E07_CUB001", 0.013005, -34.479935, -34.466930, 2.610893, -7.286165, -4.675272 

"P03_E07_PE024_V1", 1.253600, -0.630024, 0.623576, 1.027656, -0.235845, 0.791811 

"P03_E07_PE024_V2", 1.260843, -0.629076, 0.631766, 1.030488, -0.235993, 0.794495 

"P03_E07_PE024_V3", 0.931314, -0.460167, 0.471147, 0.743538, -0.172567, 0.570971 

"P03_E07_PE024_V4", 1.585196, -0.607766, 0.977429, 1.059431, -0.237741, 0.821690 

"P03_E07_PE024_V5", 1.688744, -0.601874, 1.086870, 1.109229, -0.241388, 0.867842 

"P03_E07_PE024_V6", 1.208777, -0.443221, 0.765556, 0.797524, -0.176191, 0.621333 

"P03_E07_PE028_V1", 0.677892, -0.687476, -0.009584, 0.883238, -0.205561, 0.677677 

"P03_E07_PE028_V2", 0.678191, -0.687486, -0.009295, 0.883471, -0.205567, 0.677904 

"P03_E07_PE028_V3", 0.493189, -0.504964, -0.011776, 0.635663, -0.151833, 0.483830 

"P03_E07_PE030_V1", 0.683362, -0.686141, -0.002780, 0.870624, -0.205484, 0.665140 

"P03_E07_PE030_V2", 0.682451, -0.686311, -0.003860, 0.867876, -0.205746, 0.662130 

"P03_E07_PE030_V3", 0.492788, -0.503599, -0.010811, 0.622712, -0.151647, 0.471066 

"P03_E07_PE030_V4", 0.386974, -0.409788, -0.022814, 0.491218, -0.123264, 0.367955 

"P03_E07_PE030_V5", 0.397097, -0.412148, -0.015051, 0.492152, -0.125203, 0.366949 

 

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-22.322248, 12.914641 

Calefacción mensual 

-6.261641, -4.655262, -3.142650, -0.735645, -0.016782, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.103831, -5.406436 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.626341, 4.724358, 4.462087, 2.101854, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 

Numero de zonas 

13 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 



"P01_E01", 27.034901, 1.000000, -72.274891, 4.967691 

"P01_E02", 242.771088, 1.000000, -18.361617, 8.622630 

"P01_E03", 238.840973, 1.000000, -32.092090, 4.144259 

"P01_E05", 235.867828, 1.000000, -13.058202, 12.387688 

"P01_E06", 298.029541, 1.000000, -16.214437, 5.049564 

"P02_E01", 282.840332, 1.000000, -17.452252, 16.014658 

"P02_E05", 133.885971, 1.000000, -26.238447, 15.351528 

"P02_E06", 317.949005, 1.000000, -18.536014, 14.125333 

"P02_E07", 364.828522, 1.000000, -16.210391, 13.359885 

"P03_E01", 282.840332, 1.000000, -27.109814, 16.754770 

"P03_E05", 133.885971, 1.000000, -32.477809, 23.995520 

"P03_E06", 317.949005, 1.000000, -26.832621, 15.536013 

"P03_E07", 364.828522, 1.000000, -26.219598, 14.740790 

TOTAL, 3241.552002, -22.322248, 12.914641 

 

Calefacción mensual por zonas 

-16.369901, -13.441632, -10.911026, -6.395434, -2.012206, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -8.199679, -14.945009 

-5.227994, -4.061037, -2.675983, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.725099, -4.671506 

-7.641300, -6.337605, -4.994487, -2.545394, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.677325, -6.895979 

-4.254574, -3.148546, -1.969412, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.685671 

-4.487506, -3.627002, -2.590373, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.492545, -4.017012 

-5.289550, -3.768483, -2.318286, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.563664, -4.512269 

-7.175742, -5.279683, -3.570913, -1.489230, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.573159, -6.149721 

-5.581223, -3.999886, -2.601089, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.655090, -4.698726 

-4.826623, -3.582765, -2.331341, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.400304, -4.069358 

-7.615937, -5.437383, -3.513349, -1.302338, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.703927, -6.536879 

-9.231585, -6.408907, -4.004484, -1.465020, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.429863, -7.937949 

-7.511818, -5.400613, -3.653219, -1.241109, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.661436, -6.364425 

-7.260877, -5.314831, -3.591457, -1.220551, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.636867, -6.195014 

 

Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.671071, 2.296621, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.490134, 3.402157, 1.730339, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.231509, 1.912750, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.729574, 4.174605, 4.149937, 2.333573, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.581313, 2.468251, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.328868, 5.392227, 5.289004, 3.004559, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.925148, 5.510690, 5.260017, 2.655673, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.931865, 4.878509, 4.754177, 2.560782, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.913157, 4.652696, 4.449645, 2.344387, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.313901, 5.951177, 5.607151, 2.882542, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.940843, 8.434602, 7.687285, 3.932790, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.173852, 5.667166, 5.208611, 2.486384, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.088655, 5.432480, 4.929466, 2.290188, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

































  





 







 





 







 










 

 

























  



































































  



































  
















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     













































  



















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      













   

 

 

 

   

 





















  










   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 











   

   



















  







   

   









  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  







 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      





















  







 

 

























  

































  





 







 





 







 










 

 

























  



































































  





































































  



































































  





































































  



































































  





























  
















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     













































  



















     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      












   

 

 

 

   





















  










   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 





























  







   

   

   

   









  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















  







 

  

  

  

  

  

  

  

  



















  

























      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      





















  







 

 

























  



PROJECCIO PUR COBERTA 

Numero de plantas 

3 

"P01" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

5 

Zona 1, "P01_E01" 

27.034901 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.039786, -31.714229, -31.674443, 1.061542, -4.082539, -3.020996 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.028553, -8.944004, -8.915450, 0.037269, -13.374879, -13.337610 

Puentes Térmicos, 0.022092, -8.441005, -8.418913, 0.113132, -1.368391, -1.255259 

Solar Ventanas, 29.327057, 0.000000, 29.327057, 25.140299, 0.000000, 25.140299 

Transmisión Ventanas, 0.087273, -33.680188, -33.592915, 0.433323, -5.336229, -4.902906 

Fuentes Internas, 21.015412, 0.000000, 21.015412, 10.473951, 0.000000, 10.473951 

Infiltración, 0.028169, -34.285488, -34.257319, 0.315296, -7.544139, -7.228843 

TOTAL, 58.262693, -124.773456, -66.510764, 40.098780, -34.220326, 5.878454 

 

Numero de Componentes 

6 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E01_PE003", 0.009791, -7.887409, -7.877619, 0.265265, -1.016164, -0.750899 

"P01_E01_MCP001", 0.014648, -11.793740, -11.779092, 0.396559, -1.518352, -1.121793 

"P01_E01_MCP002", 0.015347, -12.033079, -12.017731, 0.400840, -1.549143, -1.148303 

"P01_E01_FTER001", 0.028553, -8.944001, -8.915447, 0.037269, -13.374880, -13.337611 

"P01_E01_PE003_V1", 19.471345, -21.415153, -1.943808, 16.741559, -3.405163, 13.336396 

"P01_E01_PE003_V2", 9.943011, -12.265060, -2.322049, 8.832362, -1.931370, 6.900992 

 

Zona 2, "P01_E02" 

242.771088 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -21.000166, -21.000166, 0.626185, -2.055273, -1.429088 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -7.091368, -7.091368, 0.000000, -9.269634, -9.269634 

Puentes Térmicos, 0.000059, -5.391527, -5.391469, 0.140622, -0.742258, -0.601637 

Solar Ventanas, 13.937072, 0.000000, 13.937072, 11.849296, 0.000000, 11.849296 

Transmisión Ventanas, 0.000136, -13.830969, -13.830832, 0.344164, -1.874573, -1.530409 

Fuentes Internas, 26.271777, 0.000000, 26.271777, 13.155755, 0.000000, 13.155755 

Infiltración, 0.008838, -17.026170, -17.017332, 0.156327, -3.957778, -3.801451 

TOTAL, 47.502084, -71.615760, -24.113677, 28.277947, -19.897306, 8.380641 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E02_PE008", 0.000000, -5.423311, -5.423311, 0.173959, -0.516859, -0.342900 

"P01_E02_PE009", 0.000000, -2.384672, -2.384672, 0.082021, -0.227913, -0.145892 

"P01_E02_PE010", 0.000000, -1.934681, -1.934681, 0.038411, -0.216756, -0.178345 

"P01_E02_PE011", 0.000000, -3.456526, -3.456526, 0.079532, -0.372508, -0.292976 

"P01_E02_PE012", 0.000000, -3.219850, -3.219850, 0.116750, -0.286249, -0.169499 

"P01_E02_PE013", 0.000000, -1.055134, -1.055134, 0.030611, -0.108791, -0.078180 

"P01_E02_PE014", 0.000000, -2.552549, -2.552549, 0.089627, -0.232981, -0.143354 

"P01_E02_PE016", 0.000000, -0.973442, -0.973442, 0.025087, -0.103028, -0.077942 

"P01_E02_FTER001", 0.000000, -7.091369, -7.091369, 0.000000, -9.269634, -9.269634 

"P01_E02_PE008_V1", 1.015866, -1.391029, -0.375163, 0.973704, -0.187618, 0.786086 

"P01_E02_PE008_V2", 1.063628, -1.387152, -0.323524, 1.087974, -0.189433, 0.898541 

"P01_E02_PE008_V3", 1.070973, -1.388400, -0.317428, 1.096863, -0.189930, 0.906933 

"P01_E02_PE008_V4", 1.033946, -1.392117, -0.358171, 0.996136, -0.188500, 0.807636 

"P01_E02_PE010_V1", 1.242745, -1.434043, -0.191298, 1.124375, -0.204999, 0.919376 

"P01_E02_PE012_V1", 2.216780, -1.272522, 0.944258, 1.650363, -0.169595, 1.480768 



"P01_E02_PE014_V1", 1.629204, -1.079854, 0.549350, 1.294757, -0.144586, 1.150171 

"P01_E02_PE014_V2", 1.528279, -1.091475, 0.436804, 1.310500, -0.144573, 1.165926 

"P01_E02_PE014_V3", 1.092365, -0.802153, 0.290212, 0.925277, -0.106847, 0.818431 

"P01_E02_PE016_V1", 1.231275, -1.570255, -0.338980, 1.056802, -0.212449, 0.844353 

"P01_E02_PE016_V2", 0.813070, -1.022886, -0.209816, 0.679228, -0.138564, 0.540665 

 

Zona 3, "P01_E03" 

238.840973 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -19.162521, -19.162521, 0.573647, -1.519261, -0.945614 

Cubiertas, 0.002366, -10.527670, -10.525303, 0.904330, -0.236542, 0.667788 

Suelos, 0.000000, -4.613823, -4.613823, 0.000000, -6.781393, -6.781393 

Puentes Térmicos, 0.018132, -3.544261, -3.526129, 0.135345, -0.361333, -0.225988 

Solar Ventanas, 2.889147, 0.000000, 2.889147, 2.597009, 0.000000, 2.597009 

Transmisión Ventanas, 0.002042, -3.098029, -3.095987, 0.079804, -0.301460, -0.221656 

Fuentes Internas, 24.590244, 0.000000, 24.590244, 12.264248, 0.000000, 12.264248 

Infiltración, 0.038555, -16.240762, -16.202207, 0.193672, -3.573607, -3.379936 

TOTAL, 35.031074, -64.667687, -29.636613, 17.870860, -13.888055, 3.982805 

 

Numero de Componentes 

9 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E03_PE001", 0.000000, -5.698974, -5.698974, 0.191838, -0.426083, -0.234245 

"P01_E03_PE002", 0.000000, -4.443807, -4.443807, 0.134983, -0.355878, -0.220895 

"P01_E03_PE003", 0.000000, -2.394069, -2.394069, 0.077784, -0.178462, -0.100678 

"P01_E03_PE004", 0.000000, -6.625671, -6.625671, 0.173584, -0.563380, -0.389796 

"P01_E03_CUB001", 0.002366, -10.527669, -10.525303, 0.904330, -0.236542, 0.667788 

"P01_E03_FTER002", 0.000000, -4.613822, -4.613822, 0.000000, -6.781393, -6.781393 

"P01_E03_PE003_V1", 1.107010, -1.158468, -0.051458, 0.978896, -0.114660, 0.864236 

"P01_E03_PE003_V2", 0.865379, -0.970864, -0.105485, 0.807622, -0.096148, 0.711474 

"P01_E03_PE003_V3", 0.918803, -0.968701, -0.049898, 0.890362, -0.090718, 0.799644 

 

Zona 5, "P01_E05" 

235.867828 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -22.159967, -22.159967, 0.527148, -4.521197, -3.994049 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -5.755831, -5.755831, 0.000000, -10.015522, -10.015522 

Puentes Térmicos, 0.000000, -5.787073, -5.787073, 0.111620, -1.414502, -1.302882 

Solar Ventanas, 13.843800, 0.000000, 13.843800, 13.740308, 0.000000, 13.740308 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -15.304866, -15.304866, 0.253965, -3.742473, -3.488508 

Fuentes Internas, 31.709027, 0.000000, 31.709027, 20.689479, 0.000000, 20.689479 

Infiltración, 0.004690, -16.210680, -16.205990, 0.150251, -5.109809, -4.959558 

TOTAL, 52.841626, -72.502536, -19.660910, 38.384493, -27.699991, 10.684502 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E05_PE001", 0.000000, -4.962979, -4.962979, 0.107815, -1.025852, -0.918037 

"P01_E05_PE002", 0.000000, -2.182384, -2.182384, 0.038214, -0.471612, -0.433398 

"P01_E05_PE003", 0.000000, -2.770503, -2.770503, 0.042233, -0.602111, -0.559878 

"P01_E05_PE004", 0.000000, -3.512993, -3.512993, 0.095749, -0.714183, -0.618434 

"P01_E05_PE005", 0.000313, -4.851972, -4.851659, 0.149611, -0.935734, -0.786123 

"P01_E05_PE006", 0.000000, -2.104730, -2.104730, 0.048877, -0.433389, -0.384512 

"P01_E05_PE007", 0.000000, -1.774720, -1.774720, 0.055779, -0.349445, -0.293666 

"P01_E05_FTER002", 0.000000, -5.755831, -5.755831, 0.000000, -10.015523, -10.015523 

"P01_E05_PE001_V1", 0.750002, -1.089536, -0.339534, 0.845020, -0.258203, 0.586817 

"P01_E05_PE001_V2", 0.751694, -1.089504, -0.337810, 0.849073, -0.257884, 0.591189 

"P01_E05_PE001_V3", 0.552331, -0.799180, -0.246849, 0.623663, -0.189209, 0.434454 

"P01_E05_PE001_V4", 0.952456, -1.304251, -0.351795, 1.145034, -0.299895, 0.845139 

"P01_E05_PE001_V5", 0.969419, -1.306892, -0.337473, 1.164551, -0.300756, 0.863796 

"P01_E05_PE005_V1", 1.199619, -1.044985, 0.154634, 1.105658, -0.259611, 0.846047 



"P01_E05_PE005_V3", 2.101756, -1.376044, 0.725712, 1.699469, -0.354070, 1.345399 

"P01_E05_PE005_V4", 1.333619, -1.261523, 0.072096, 1.229002, -0.308084, 0.920918 

"P01_E05_PE005_V4001", 1.171605, -1.046248, 0.125357, 1.058045, -0.257056, 0.800988 

"P01_E05_PE005_V5", 0.336494, -0.482579, -0.146085, 0.385449, -0.114692, 0.270757 

"P01_E05_PE005_V6", 0.336494, -0.482580, -0.146085, 0.385449, -0.114692, 0.270757 

"P01_E05_PE007_V1", 1.455028, -1.044173, 0.410855, 1.355104, -0.267946, 1.087158 

"P01_E05_PE007_V2", 0.425030, -0.424783, 0.000246, 0.472618, -0.106690, 0.365928 

"P01_E05_PE007_V3", 1.509187, -2.553520, -1.044334, 1.681635, -0.659184, 1.022451 

 

Zona 6, "P01_E06" 

298.029541 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -15.559063, -15.559063, 0.438002, -1.500819, -1.062817 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -5.140791, -5.140791, 0.000000, -6.853196, -6.853196 

Puentes Térmicos, 0.000040, -4.190213, -4.190173, 0.099942, -0.505673, -0.405732 

Solar Ventanas, 9.543709, 0.000000, 9.543709, 8.082740, 0.000000, 8.082740 

Transmisión Ventanas, 0.000070, -10.495731, -10.495662, 0.234655, -1.255511, -1.020856 

Fuentes Internas, 21.885188, 0.000000, 21.885188, 10.917446, 0.000000, 10.917446 

Infiltración, 0.010112, -17.018480, -17.008369, 0.162992, -3.907828, -3.744836 

TOTAL, 37.596719, -58.551588, -20.954869, 21.638677, -15.720332, 5.918346 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P01_E06_PE001", 0.000000, -4.146455, -4.146455, 0.113487, -0.432806, -0.319319 

"P01_E06_PE002", 0.000073, -1.617548, -1.617475, 0.056730, -0.155982, -0.099252 

"P01_E06_PE003", 0.000493, -0.944066, -0.943573, 0.031665, -0.097127, -0.065462 

"P01_E06_PE004", 0.000000, -1.973204, -1.973204, 0.055038, -0.194520, -0.139483 

"P01_E06_PE005", 0.000000, -1.878357, -1.878357, 0.050378, -0.165423, -0.115045 

"P01_E06_PE006", 0.000000, -0.791084, -0.791084, 0.029509, -0.064711, -0.035202 

"P01_E06_PE007", 0.000000, -4.208912, -4.208912, 0.106043, -0.395099, -0.289055 

"P01_E06_FTER002", 0.000000, -5.140791, -5.140791, 0.000000, -6.853197, -6.853197 

"P01_E06_PE001_V1", 0.675727, -0.902055, -0.226328, 0.614524, -0.110475, 0.504049 

"P01_E06_PE001_V2", 0.709773, -0.897942, -0.188169, 0.615324, -0.110556, 0.504769 

"P01_E06_PE001_V3", 0.988483, -1.067138, -0.078654, 0.751093, -0.132360, 0.618733 

"P01_E06_PE001_V4", 1.131849, -1.054024, 0.077824, 0.767988, -0.132493, 0.635495 

"P01_E06_PE004_V1", 1.041380, -1.055935, -0.014554, 0.805009, -0.128502, 0.676507 

"P01_E06_PE004_V2", 0.901339, -1.074708, -0.173369, 0.831084, -0.125643, 0.705441 

"P01_E06_PE007_V1", 0.840676, -0.905361, -0.064685, 0.822569, -0.103973, 0.718595 

"P01_E06_PE007_V2", 1.153082, -1.236325, -0.083243, 1.116844, -0.143448, 0.973396 

"P01_E06_PE007_V3", 0.502795, -0.545740, -0.042945, 0.482339, -0.063663, 0.418676 

"P01_E06_PE007_V4", 0.465551, -0.541602, -0.076051, 0.432296, -0.064322, 0.367974 

"P01_E06_PE007_V5", 0.302289, -0.308842, -0.006552, 0.281434, -0.036002, 0.245432 

"P01_E06_PE007_V6", 0.831067, -0.906293, -0.075226, 0.798119, -0.105301, 0.692818 

 

"P02" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 8, "P02_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -19.969500, -19.969500, 0.731594, -8.109387, -7.377794 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -10.328525, -10.328525, 0.324119, -3.983544, -3.659425 

Puentes Térmicos, 0.000000, -7.084650, -7.084650, 0.273985, -3.245475, -2.971491 

Solar Ventanas, 14.705741, 0.000000, 14.705741, 16.668754, 0.000000, 16.668754 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -12.783254, -12.783254, 0.524620, -5.734698, -5.210079 

Fuentes Internas, 30.381908, 0.000000, 30.381908, 22.894031, 0.000000, 22.894031 

Infiltración, 0.004633, -15.658204, -15.653571, 0.146278, -5.882747, -5.736469 



TOTAL, 51.928830, -72.682202, -20.753371, 44.764822, -30.121781, 14.643040 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E01_PE007", 0.000000, -5.036414, -5.036414, 0.170031, -2.009774, -1.839744 

"P02_E01_PE008", 0.000000, -3.279362, -3.279362, 0.148543, -1.371796, -1.223253 

"P02_E01_PE009", 0.000000, -2.407602, -2.407602, 0.055010, -0.953099, -0.898089 

"P02_E01_PE010", 0.000000, -3.230376, -3.230376, 0.113267, -1.312062, -1.198795 

"P02_E01_PE011", 0.000002, -2.213674, -2.213672, 0.096272, -0.915000, -0.818728 

"P02_E01_PE012", 0.000006, -0.966511, -0.966505, 0.033171, -0.380215, -0.347044 

"P02_E01_PE013", 0.000001, -2.319769, -2.319768, 0.102737, -0.968178, -0.865442 

"P02_E01_PE015", 0.000000, -0.515801, -0.515801, 0.015578, -0.202280, -0.186702 

"P02_E01_FE001", 0.000000, -10.328527, -10.328527, 0.324119, -3.983545, -3.659426 

"P02_E01_PE007_V1", 0.825788, -1.146224, -0.320435, 1.111269, -0.511319, 0.599950 

"P02_E01_PE007_V2", 0.790561, -1.136957, -0.346396, 1.127130, -0.509716, 0.617413 

"P02_E01_PE007_V3", 0.624282, -0.836867, -0.212585, 0.927865, -0.387134, 0.540731 

"P02_E01_PE007_V4", 0.853788, -1.139185, -0.285398, 1.282173, -0.530474, 0.751699 

"P02_E01_PE007_V5", 0.854124, -1.139370, -0.285245, 1.282666, -0.530582, 0.752084 

"P02_E01_PE007_V6", 0.610749, -0.836144, -0.225395, 0.898970, -0.383022, 0.515947 

"P02_E01_PE011_V1", 1.585899, -1.033871, 0.552027, 1.750682, -0.448457, 1.302225 

"P02_E01_PE011_V2", 1.854989, -0.995782, 0.859207, 1.799380, -0.450976, 1.348404 

"P02_E01_PE011_V3", 1.207875, -0.753499, 0.454377, 1.194442, -0.333622, 0.860820 

"P02_E01_PE013_V1", 1.664739, -1.018553, 0.646186, 1.700179, -0.452257, 1.247921 

"P02_E01_PE013_V2", 1.651673, -1.020081, 0.631591, 1.699517, -0.452205, 1.247312 

"P02_E01_PE013_V3", 1.219705, -0.748953, 0.470751, 1.302539, -0.330493, 0.972046 

"P02_E01_PE015_V1", 0.961641, -0.977837, -0.016196, 1.118880, -0.416757, 0.702122 

 

Zona 9, "P02_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -24.891361, -24.891361, 0.351955, -5.754189, -5.402235 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -24.200303, -24.200303, 0.341780, -5.392512, -5.050732 

Puentes Térmicos, 0.000471, -7.904259, -7.903789, 0.128404, -2.761452, -2.633048 

Solar Ventanas, 20.142756, 0.000000, 20.142756, 15.954010, 0.000000, 15.954010 

Transmisión Ventanas, 0.001208, -12.364848, -12.363639, 0.217390, -4.351463, -4.134073 

Fuentes Internas, 36.108324, 0.000000, 36.108324, 18.813400, 0.000000, 18.813400 

Infiltración, 0.013553, -16.656350, -16.642797, 0.144754, -4.165131, -4.020377 

TOTAL, 65.938712, -95.687646, -29.748934, 38.688350, -25.149803, 13.538547 

 

Numero de Componentes 

14 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E05_PE001", 0.000000, -0.987275, -0.987275, 0.013856, -0.228945, -0.215089 

"P02_E05_PE002", 0.000000, -3.528422, -3.528422, 0.043117, -0.816717, -0.773599 

"P02_E05_PE003", 0.000005, -2.985402, -2.985397, 0.058733, -0.796857, -0.738123 

"P02_E05_PE004", 0.000000, -9.365417, -9.365417, 0.118680, -2.095229, -1.976549 

"P02_E05_PE005", 0.000000, -8.024847, -8.024847, 0.121706, -1.820580, -1.698874 

"P02_E05_FE006", 0.000000, -24.200303, -24.200303, 0.341779, -5.392511, -5.050732 

"P02_E05_PE001_V1", 2.688905, -1.724525, 0.964380, 2.115267, -0.583763, 1.531504 

"P02_E05_PE003_V1", 3.788066, -1.600724, 2.187342, 2.689381, -0.571223, 2.118158 

"P02_E05_PE003_V2", 4.316005, -1.551402, 2.764603, 2.689025, -0.578021, 2.111004 

"P02_E05_PE003_V3", 2.885752, -1.162599, 1.723152, 1.838006, -0.418614, 1.419393 

"P02_E05_PE005_V1", 1.931433, -1.822060, 0.109372, 2.111252, -0.649377, 1.461875 

"P02_E05_PE005_V2", 1.395930, -1.335972, 0.059957, 1.519632, -0.472809, 1.046822 

"P02_E05_PE005_V3", 1.381811, -1.337229, 0.044582, 1.470289, -0.467449, 1.002840 

"P02_E05_PE005_V4", 1.760230, -1.834505, -0.074274, 1.740366, -0.612026, 1.128339 

 

Zona 10, "P02_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -19.922480, -19.922480, 0.552177, -6.130680, -5.578503 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -16.723053, -16.723053, 0.427815, -4.881433, -4.453617 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.591396, -6.591396, 0.174543, -2.682927, -2.508383 

Solar Ventanas, 15.589778, 0.000000, 15.589778, 14.022447, 0.000000, 14.022447 

Transmisión Ventanas, 0.000089, -10.391465, -10.391376, 0.285732, -4.256713, -3.970981 

Fuentes Internas, 31.945598, 0.000000, 31.945598, 20.024910, 0.000000, 20.024910 

Infiltración, 0.005222, -16.372997, -16.367775, 0.142110, -5.051857, -4.909747 

TOTAL, 54.962894, -77.429877, -22.466984, 38.700540, -26.055943, 12.644597 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E06_PE001", 0.000000, -2.657736, -2.657736, 0.055966, -0.784827, -0.728860 

"P02_E06_PE002", 0.000000, -2.221184, -2.221184, 0.036771, -0.658405, -0.621633 

"P02_E06_PE003", 0.000000, -3.690276, -3.690276, 0.100801, -1.108434, -1.007633 

"P02_E06_PE004", 0.001494, -3.773787, -3.772293, 0.179049, -1.291404, -1.112356 

"P02_E06_PE005", 0.000000, -2.515002, -2.515002, 0.066575, -0.773478, -0.706903 

"P02_E06_PE006", 0.000000, -1.056659, -1.056659, 0.036666, -0.337772, -0.301106 

"P02_E06_PE007", 0.000000, -4.009334, -4.009334, 0.085888, -1.185902, -1.100014 

"P02_E06_FE009", 0.000000, -8.164180, -8.164180, 0.208859, -2.383112, -2.174252 

"P02_E06_FE010", 0.000000, -8.558871, -8.558871, 0.218956, -2.498321, -2.279365 

"P02_E06_PE004_V1", 1.774496, -0.788000, 0.986496, 1.405631, -0.373342, 1.032290 

"P02_E06_PE004_V2", 1.772375, -0.788151, 0.984224, 1.405598, -0.373343, 1.032255 

"P02_E06_PE004_V3", 1.263997, -0.580705, 0.683292, 1.005848, -0.271109, 0.734739 

"P02_E06_PE004_V4", 1.766424, -0.788601, 0.977823, 1.404380, -0.373280, 1.031100 

"P02_E06_PE004_V5", 1.722141, -0.791936, 0.930204, 1.389443, -0.372329, 1.017113 

"P02_E06_PE004_V6", 1.318202, -0.573680, 0.744522, 1.020348, -0.270559, 0.749789 

"P02_E06_PE006_V1", 1.350854, -0.837912, 0.512942, 1.135613, -0.347201, 0.788411 

"P02_E06_PE006_V2", 0.388557, -0.343733, 0.044824, 0.400278, -0.137237, 0.263041 

"P02_E06_PE007_V1", 0.740768, -0.908986, -0.168217, 0.818631, -0.328344, 0.490287 

"P02_E06_PE007_V2", 0.720760, -0.900996, -0.180236, 0.823820, -0.321801, 0.502020 

"P02_E06_PE007_V3", 0.616434, -0.651354, -0.034920, 0.800366, -0.231469, 0.568897 

"P02_E06_PE007_V4", 0.793584, -0.893898, -0.100313, 0.993328, -0.315131, 0.678197 

"P02_E06_PE007_V5", 0.793610, -0.893894, -0.100284, 0.993953, -0.315095, 0.678858 

"P02_E06_PE007_V6", 0.573533, -0.655488, -0.081956, 0.715319, -0.230851, 0.484468 

 

Zona 11, "P02_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -16.654691, -16.654691, 0.517444, -5.006299, -4.488855 

Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Suelos, 0.000000, -13.108988, -13.108988, 0.370832, -3.730439, -3.359607 

Puentes Térmicos, 0.000000, -5.921973, -5.921973, 0.192517, -2.134680, -1.942163 

Solar Ventanas, 10.898726, 0.000000, 10.898726, 10.299864, 0.000000, 10.299864 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -10.174895, -10.174895, 0.307483, -3.608930, -3.301448 

Fuentes Internas, 32.646320, 0.000000, 32.646320, 19.686766, 0.000000, 19.686766 

Infiltración, 0.006176, -16.587256, -16.581080, 0.149739, -4.871470, -4.721732 

TOTAL, 50.071737, -68.960180, -18.888443, 33.919482, -21.741416, 12.178066 

 

Numero de Componentes 

23 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P02_E07_PE001", 0.000000, -3.553475, -3.553475, 0.105267, -1.059107, -0.953840 

"P02_E07_PE002", 0.000000, -2.293274, -2.293274, 0.082216, -0.714547, -0.632331 

"P02_E07_PE003", 0.000000, -2.007791, -2.007791, 0.076301, -0.632633, -0.556333 

"P02_E07_PE004", 0.000000, -2.625915, -2.625915, 0.096983, -0.829431, -0.732448 

"P02_E07_PE005", 0.000000, -1.934423, -1.934423, 0.050288, -0.553021, -0.502733 

"P02_E07_PE006", 0.000000, -0.731271, -0.731271, 0.027055, -0.225765, -0.198710 

"P02_E07_PE007", 0.000000, -3.508542, -3.508542, 0.080711, -0.993171, -0.912461 

"P02_E07_FE001", 0.000000, -7.770899, -7.770899, 0.219826, -2.211373, -1.991547 

"P02_E07_FE002", 0.000000, -5.338089, -5.338089, 0.151006, -1.519066, -1.368060 



"P02_E07_PE001_V1", 0.651873, -0.859031, -0.207158, 0.683468, -0.298473, 0.384995 

"P02_E07_PE001_V2", 0.592517, -0.856034, -0.263517, 0.641149, -0.294793, 0.346356 

"P02_E07_PE001_V3", 0.578598, -0.612186, -0.033588, 0.524090, -0.218100, 0.305990 

"P02_E07_PE001_V4", 1.409895, -0.781118, 0.628777, 0.950696, -0.310120, 0.640576 

"P02_E07_PE001_V5", 1.702255, -0.755268, 0.946987, 1.099004, -0.323638, 0.775366 

"P02_E07_PE001_V6", 1.139590, -0.571080, 0.568510, 0.893045, -0.252683, 0.640362 

"P02_E07_PE005_V1", 0.793944, -0.859217, -0.065273, 1.019082, -0.286692, 0.732390 

"P02_E07_PE005_V2", 0.734581, -0.859852, -0.125271, 0.924784, -0.284453, 0.640332 

"P02_E07_PE005_V3", 0.551256, -0.635202, -0.083947, 0.678079, -0.210443, 0.467636 

"P02_E07_PE007_V1", 0.710909, -0.862718, -0.151810, 0.826736, -0.288265, 0.538471 

"P02_E07_PE007_V2", 0.699416, -0.859984, -0.160568, 0.822084, -0.286835, 0.535248 

"P02_E07_PE007_V3", 0.529789, -0.634422, -0.104633, 0.620481, -0.211337, 0.409144 

"P02_E07_PE007_V4", 0.398912, -0.511061, -0.112148, 0.486221, -0.169169, 0.317052 

"P02_E07_PE007_V5", 0.407136, -0.519666, -0.112530, 0.440883, -0.176385, 0.264498 

 

"P03" 

 

RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 

Numero de zonas 

4 

Zona 12, "P03_E01" 

282.840332 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -16.999621, -16.999621, 0.580648, -6.782339, -6.201691 

Cubiertas, 0.002397, -16.721480, -16.719084, 1.631604, -6.286750, -4.655145 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -6.053165, -6.053165, 0.310859, -3.007115, -2.696256 

Solar Ventanas, 15.813850, 0.000000, 15.813850, 17.997156, 0.000000, 17.997156 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -10.845118, -10.845118, 0.471467, -4.932451, -4.460984 

Fuentes Internas, 28.421598, 0.000000, 28.421598, 22.764350, 0.000000, 22.764350 

Infiltración, 0.004537, -15.389971, -15.385434, 0.141915, -6.264907, -6.122992 

TOTAL, 51.292175, -73.092896, -21.800721, 47.484022, -30.813563, 16.670459 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E01_PE001", 0.000000, -4.400832, -4.400832, 0.118636, -1.832618, -1.713983 

"P03_E01_PE002", 0.000173, -2.659231, -2.659058, 0.120185, -1.036374, -0.916189 

"P03_E01_PE003", 0.000000, -2.090467, -2.090467, 0.053495, -0.874348, -0.820853 

"P03_E01_PE004", 0.000000, -2.730755, -2.730755, 0.100757, -1.088142, -0.987385 

"P03_E01_PE005", 0.000071, -1.882884, -1.882814, 0.072940, -0.711577, -0.638637 

"P03_E01_PE006", 0.000018, -0.831385, -0.831366, 0.029585, -0.331834, -0.302249 

"P03_E01_PE007", 0.000074, -1.970637, -1.970563, 0.076342, -0.744988, -0.668646 

"P03_E01_PE008", 0.000000, -0.433768, -0.433768, 0.013975, -0.167725, -0.153749 

"P03_E01_CUB001", 0.002397, -16.721481, -16.719085, 1.631604, -6.286750, -4.655145 

"P03_E01_PE001_V1", 0.766766, -0.990217, -0.223450, 1.213293, -0.458056, 0.755238 

"P03_E01_PE001_V2", 0.765409, -0.988220, -0.222812, 1.231380, -0.458117, 0.773263 

"P03_E01_PE001_V3", 0.558326, -0.724215, -0.165889, 0.909130, -0.336196, 0.572934 

"P03_E01_PE001_V4", 0.774087, -0.988039, -0.213952, 1.265908, -0.460882, 0.805026 

"P03_E01_PE001_V5", 0.773881, -0.988089, -0.214208, 1.265130, -0.460839, 0.804291 

"P03_E01_PE001_V6", 0.553414, -0.724979, -0.171565, 0.886412, -0.334685, 0.551726 

"P03_E01_PE005_V1", 1.875024, -0.844376, 1.030648, 1.819256, -0.377203, 1.442054 

"P03_E01_PE005_V2", 1.845667, -0.847511, 0.998156, 1.815813, -0.377397, 1.438415 

"P03_E01_PE005_V3", 1.388933, -0.632061, 0.756872, 1.427579, -0.284192, 1.143387 

"P03_E01_PE007_V1", 1.841409, -0.847852, 0.993557, 1.813415, -0.377755, 1.435660 

"P03_E01_PE007_V2", 1.837499, -0.848327, 0.989172, 1.813862, -0.377626, 1.436236 

"P03_E01_PE007_V3", 1.314811, -0.625397, 0.689415, 1.305310, -0.276960, 1.028350 

"P03_E01_PE008_V1", 1.518739, -0.795953, 0.722787, 1.707048, -0.357454, 1.349594 

 

Zona 13, "P03_E05" 

133.885971 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 



Paredes Exteriores, 0.000000, -25.269182, -25.269182, 0.686880, -12.026570, -11.339690 

Cubiertas, 0.001964, -20.511721, -20.509757, 2.001490, -9.572979, -7.571489 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000000, -8.810574, -8.810574, 0.528683, -5.701906, -5.173223 

Solar Ventanas, 27.955539, 0.000000, 27.955539, 38.143707, 0.000000, 38.143707 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -16.268624, -16.268624, 0.783120, -9.929557, -9.146436 

Fuentes Internas, 30.541441, 0.000000, 30.541441, 25.481498, 0.000000, 25.481498 

Infiltración, 0.005082, -15.096461, -15.091379, 0.127616, -6.508920, -6.381304 

TOTAL, 67.247111, -94.790845, -27.543734, 72.861322, -48.745085, 24.116237 

 

Numero de Componentes 

20 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E05_PE012", 0.000000, -0.995486, -0.995486, 0.030933, -0.468820, -0.437887 

"P03_E05_PE013", 0.000000, -3.494951, -3.494951, 0.125552, -1.675277, -1.549725 

"P03_E05_PE014", 0.000546, -2.939683, -2.939137, 0.111830, -1.388741, -1.276911 

"P03_E05_PE015", 0.000000, -9.613667, -9.613667, 0.209876, -4.495736, -4.285861 

"P03_E05_PE016", 0.000000, -8.225934, -8.225934, 0.215746, -4.005051, -3.789305 

"P03_E05_CUB001", 0.000493, -5.240690, -5.240197, 0.510134, -2.444309, -1.934174 

"P03_E05_CUB002", 0.001471, -15.271022, -15.269551, 1.491356, -7.128671, -5.637316 

"P03_E05_PE012_V1", 3.619592, -1.657844, 1.961748, 4.215659, -0.942683, 3.272977 

"P03_E05_PE014_V1", 2.676619, -1.166253, 1.510366, 2.733173, -0.655658, 2.077515 

"P03_E05_PE014_V2", 3.712552, -1.584379, 2.128173, 3.774468, -0.895636, 2.878832 

"P03_E05_PE014_V4", 3.721761, -1.583444, 2.138317, 3.780143, -0.895240, 2.884902 

"P03_E05_PE016_V1", 1.773441, -3.245687, -1.472246, 3.210830, -1.867519, 1.343311 

"P03_E05_PE016_V2", 1.058838, -1.370607, -0.311769, 1.927844, -0.784976, 1.142868 

"P03_E05_PE016_V3", 1.047948, -1.371591, -0.323643, 1.871292, -0.778982, 1.092310 

"P03_E05_PE016_V4", 1.449158, -1.870875, -0.421717, 2.595287, -1.067271, 1.528016 

"P03_E05_CUB001_V1", 1.781182, -0.492914, 1.288267, 2.969911, -0.415827, 2.554084 

"P03_E05_CUB001_V2", 1.782040, -0.455549, 1.326491, 2.972614, -0.411982, 2.560632 

"P03_E05_CUB001_V3", 1.781184, -0.492915, 1.288269, 2.969915, -0.415828, 2.554087 

"P03_E05_CUB001_V4", 1.780716, -0.493112, 1.287604, 2.969875, -0.415846, 2.554030 

"P03_E05_CUB001_V5", 1.780251, -0.493194, 1.287058, 2.969315, -0.415612, 2.553703 

 

Zona 14, "P03_E06" 

317.949005 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -19.193621, -19.193621, 0.580237, -6.728133, -6.147896 

Cubiertas, 0.002865, -16.702943, -16.700078, 1.566135, -5.661206, -4.095070 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000405, -6.036311, -6.035906, 0.272150, -2.843530, -2.571380 

Solar Ventanas, 16.067303, 0.000000, 16.067303, 15.821620, 0.000000, 15.821620 

Transmisión Ventanas, 0.000060, -9.945450, -9.945390, 0.336574, -4.380533, -4.043959 

Fuentes Internas, 29.792789, 0.000000, 29.792789, 21.869369, 0.000000, 21.869369 

Infiltración, 0.003960, -15.755308, -15.751348, 0.137763, -5.860139, -5.722376 

TOTAL, 53.080947, -74.870055, -21.789108, 44.225819, -29.082293, 15.143526 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E06_PE017", 0.000000, -2.589371, -2.589371, 0.065921, -0.930725, -0.864804 

"P03_E06_PE018", 0.000000, -2.150429, -2.150429, 0.044956, -0.753577, -0.708621 

"P03_E06_PE019", 0.000000, -3.618553, -3.618553, 0.096389, -1.294493, -1.198104 

"P03_E06_PE020", 0.001223, -3.658211, -3.656988, 0.172099, -1.276968, -1.104869 

"P03_E06_PE021", 0.000055, -2.270395, -2.270340, 0.084529, -0.762236, -0.677708 

"P03_E06_PE022", 0.000249, -0.980074, -0.979826, 0.043105, -0.342481, -0.299376 

"P03_E06_PE023", 0.000000, -3.928116, -3.928116, 0.082119, -1.376534, -1.294415 

"P03_E06_CUB001", 0.002865, -16.702944, -16.700079, 1.566135, -5.661206, -4.095071 

"P03_E06_PE020_V1", 1.804774, -0.752403, 1.052371, 1.528957, -0.374705, 1.154252 

"P03_E06_PE020_V2", 1.802698, -0.752563, 1.050134, 1.528908, -0.374706, 1.154202 

"P03_E06_PE020_V3", 1.288119, -0.554591, 0.733528, 1.094262, -0.272973, 0.821289 

"P03_E06_PE020_V4", 1.797047, -0.753017, 1.044030, 1.527487, -0.374643, 1.152844 



"P03_E06_PE020_V5", 1.755729, -0.756348, 0.999381, 1.510395, -0.373743, 1.136652 

"P03_E06_PE020_V6", 1.258741, -0.556975, 0.701766, 1.082104, -0.272346, 0.809758 

"P03_E06_PE022_V1", 1.842930, -0.745158, 1.097773, 1.481948, -0.368016, 1.113932 

"P03_E06_PE022_V2", 0.662749, -0.313237, 0.349512, 0.620150, -0.150539, 0.469611 

"P03_E06_PE023_V1", 0.698152, -0.873381, -0.175230, 1.021686, -0.336934, 0.684752 

"P03_E06_PE023_V2", 0.705752, -0.872487, -0.166735, 1.054934, -0.334585, 0.720349 

"P03_E06_PE023_V3", 0.510717, -0.639704, -0.128987, 0.761108, -0.245427, 0.515681 

"P03_E06_PE023_V4", 0.711384, -0.871735, -0.160351, 1.074455, -0.333179, 0.741276 

"P03_E06_PE023_V5", 0.716625, -0.871046, -0.154421, 1.092683, -0.332001, 0.760681 

"P03_E06_PE023_V6", 0.517903, -0.638760, -0.120856, 0.786079, -0.243695, 0.542385 

 

Zona 15, "P03_E07" 

364.828522 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

Paredes Exteriores, 0.000000, -14.378479, -14.378479, 0.485803, -5.317977, -4.832174 

Cubiertas, 0.002018, -16.645629, -16.643610, 1.648034, -5.757443, -4.109410 

Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Puentes Térmicos, 0.000143, -5.068696, -5.068553, 0.255990, -2.402719, -2.146729 

Solar Ventanas, 11.286979, 0.000000, 11.286979, 12.940580, 0.000000, 12.940580 

Transmisión Ventanas, 0.000000, -8.782670, -8.782670, 0.311620, -3.871316, -3.559696 

Fuentes Internas, 29.238465, 0.000000, 29.238465, 22.176398, 0.000000, 22.176398 

Infiltración, 0.004489, -15.619443, -15.614954, 0.142207, -6.005177, -5.862970 

TOTAL, 47.055939, -67.036776, -19.980837, 41.179977, -26.544104, 14.635873 

 

Numero de Componentes 

22 

Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 

"P03_E07_PE024", 0.000000, -3.111418, -3.111418, 0.117184, -1.173054, -1.055871 

"P03_E07_PE025", 0.000185, -1.937841, -1.937656, 0.077456, -0.692437, -0.614981 

"P03_E07_PE026", 0.000338, -1.689165, -1.688827, 0.077415, -0.631337, -0.553922 

"P03_E07_PE027", 0.000004, -2.220145, -2.220141, 0.082845, -0.794703, -0.711858 

"P03_E07_PE028", 0.000000, -1.715405, -1.715405, 0.039555, -0.647592, -0.608037 

"P03_E07_PE029", 0.000000, -0.613503, -0.613503, 0.024793, -0.215465, -0.190672 

"P03_E07_PE030", 0.000000, -3.091530, -3.091530, 0.070103, -1.166937, -1.096834 

"P03_E07_CUB001", 0.002018, -16.645630, -16.643611, 1.648034, -5.757444, -4.109410 

"P03_E07_PE024_V1", 1.135644, -0.696975, 0.438669, 1.201355, -0.335303, 0.866051 

"P03_E07_PE024_V2", 1.141996, -0.695928, 0.446068, 1.205281, -0.335429, 0.869852 

"P03_E07_PE024_V3", 0.844517, -0.509040, 0.335477, 0.871190, -0.245107, 0.626084 

"P03_E07_PE024_V4", 1.441283, -0.671169, 0.770114, 1.265895, -0.336675, 0.929220 

"P03_E07_PE024_V5", 1.532691, -0.664381, 0.868310, 1.330887, -0.341460, 0.989427 

"P03_E07_PE024_V6", 1.096665, -0.489330, 0.607335, 0.956826, -0.249192, 0.707634 

"P03_E07_PE028_V1", 0.618450, -0.759490, -0.141040, 0.986055, -0.304822, 0.681234 

"P03_E07_PE028_V2", 0.618728, -0.759501, -0.140774, 0.986324, -0.304833, 0.681491 

"P03_E07_PE028_V3", 0.449950, -0.557751, -0.107800, 0.710171, -0.224614, 0.485558 

"P03_E07_PE030_V1", 0.623217, -0.758306, -0.135090, 0.973930, -0.304401, 0.669529 

"P03_E07_PE030_V2", 0.622392, -0.758470, -0.136078, 0.970985, -0.304669, 0.666316 

"P03_E07_PE030_V3", 0.449378, -0.556479, -0.107102, 0.697042, -0.224085, 0.472957 

"P03_E07_PE030_V4", 0.352614, -0.453031, -0.100417, 0.549984, -0.181955, 0.368029 

"P03_E07_PE030_V5", 0.362041, -0.455404, -0.093363, 0.551766, -0.184266, 0.367501 

 

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 

Calefacción, Refrigeración anual 

-21.676478, 11.547042 

Calefacción mensual 

-6.077000, -4.579480, -3.153848, -0.546966, -0.014508, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.055574, -5.249100 

Refrigeración mensual 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.129848, 4.337747, 4.177031, 1.902415, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

 

Numero de zonas 

13 

Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 



"P01_E01", 27.034901, 1.000000, -65.719133, 4.884489 

"P01_E02", 242.771088, 1.000000, -23.689863, 6.179955 

"P01_E03", 238.840973, 1.000000, -28.631969, 3.312203 

"P01_E05", 235.867828, 1.000000, -18.345334, 9.424194 

"P01_E06", 298.029541, 1.000000, -20.571631, 4.535579 

"P02_E01", 282.840332, 1.000000, -19.560223, 14.446544 

"P02_E05", 133.885971, 1.000000, -29.118959, 12.074746 

"P02_E06", 317.949005, 1.000000, -21.050875, 11.081942 

"P02_E07", 364.828522, 1.000000, -17.791602, 12.137921 

"P03_E01", 282.840332, 1.000000, -20.611771, 16.306663 

"P03_E05", 133.885971, 1.000000, -26.026932, 23.263492 

"P03_E06", 317.949005, 1.000000, -20.662262, 14.978563 

"P03_E07", 364.828522, 1.000000, -19.027920, 14.496031 

TOTAL, 3241.552002, -21.676478, 11.547042 

 

Calefacción mensual por zonas 

-14.979382, -12.401575, -9.979940, -5.681526, -1.739596, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -7.183622, -13.753491 

-6.154162, -4.866547, -3.400456, -1.495447, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.265517, -5.507734 

-6.775192, -5.681826, -4.542722, -2.406307, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -3.098920, -6.127003 

-5.302804, -4.039463, -2.755414, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.622303, -4.625351 

-5.180183, -4.227414, -3.162405, -1.472597, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.890185, -4.638846 

-5.814655, -4.229457, -2.714154, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.824111, -4.977848 

-7.781883, -5.830310, -4.081748, -1.813225, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.911934, -6.699859 

-6.174045, -4.532147, -3.118245, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.992092, -5.234347 

-5.210976, -3.928805, -2.658336, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.583070, -4.410415 

-6.199154, -4.419875, -2.799246, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.910810, -5.282688 

-7.835328, -5.461010, -3.398720, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -2.625585, -6.706287 

-6.181987, -4.438723, -2.957902, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.890258, -5.193392 

-5.669714, -4.151030, -2.707983, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, -1.708173, -4.791020 

 

Refrigeración mensual por zonas 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.588799, 2.295690, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.124844, 3.055110, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.729463, 1.582740, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.746848, 3.729808, 1.947538, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.315485, 2.220094, 0.000000, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.854782, 4.985558, 4.915156, 2.691048, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.996577, 4.769997, 2.308172, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.477678, 4.366242, 2.238022, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.525925, 4.325994, 4.162336, 2.123665, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.262679, 5.562604, 5.436092, 3.045288, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.803144, 7.963848, 7.441595, 4.054905, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.087652, 5.255315, 5.014735, 2.620861, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 

0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.105703, 5.081863, 4.804900, 2.503565, 
0.000000, 0.000000, 0.000000 
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        Convocatòria: Novembre 2014  

 
 



RELACIÓ DE OUTPUTS: 

 

01.-  INTRODUCCIÓ DIALUX. 

 

02.-  OUTPUTS ESPAIS:  

CAFETERIA. 

GIMNÀS. 

  ZONES COMUNS 

 

03.-  OUTPUTS ESPAIS SIMULACIÓ LLUM NATURAL: 

 AULA 1.4 PLANTA 1ª 

 AULA 1.7 PLANTA 1ª 

BIBLIOTECA 

GIMNAS 

LABORATORI FISICA 

 

04.-  OUTPUTS ESPAIS SIMULACIÓ LLUM ARTIFICIAL (TOTS ELS LOCALS DEL CENTRE) 

 

 



Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 
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Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 
 

1.- PROCÉS INTRODUCCIÓ DIALUX - DEFINICIÓ ESPAIS                                             
(IES MEDITERRÀNIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació mostrem el procés realitzat per a la introducció de l’edifici IES MEDITERRÀNIA, objecte 

d’avaluació. Tenint en compte la diversitat d'opcions de que disposem al fer servir el programa 
DIALUX, nosaltres ens dedicarem a estudiar la tipologia de projecte interior (DIALUX 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El software DIALUX 4.12 de que parlem, ens permetrà  avaluar la instal·lació d’il·luminació dels espais 

del centre. Com a diferència principal vers altres programes de simulació, DIALUX no realitza dita 

avaluació a partir de la introducció d’un edifici complert; aquest es centrarà específicament en el càlcul i 

estudi de cada espai individualment, per tal d’obtenir la potència instal·lada i els valors d’eficiència 

energètica de cadascun d’ells i d’aquesta manera avaluar en conjunt el global de l’edifici. En aquest 

sentit, cal indicar però, que el espai corresponent a les zones comuns, que es pot trobar gràficament en 

aquest annex, i en format digital adjunt a aquest treball, constitueix una excepció en aquest sentit, 

donat que representa la suma de múltiples locals. Per tant, s'han fet servir polígons per anar delimitant 

aquests espais d'acord a la geometria del centre, fins a obtenir tota l'àrea corresponent a les zones 

comuns (passadissos, vestíbuls, escales, etc.) 

 

Al iniciar dit programa, seleccionem “nou projecte interior” (DIALUX 1) i haurem de realitzar la 

introducció dels espais mitjançant una pantalla de CAD que ens dibuixarà la planta a partir de les 

coordenades introduïdes. En el nostre cas, la planta ja estava realitzada en CAD, i nomès calia fer 

l'acció d'importar el arxiu DWG respecte de DIALUX. 

 

Amb la geometria de l’espai a estudiar, el programa ens realitzarà una renderització de l’envolupant, en 

la qual hi situarem els equips lumínics a la posició actual que es troben.  

 

Per tal d’apropar-nos a la realitat a la simulació permet afegir-hi els paràmetres d’acabat de cada 

superfície, elements de mobiliari i obertures; un cop adequat l’espai a la situació de treball, els resultats 

obtinguts seran vàlids pel seu anàlisis complert vers la normativa especifica d’estalvi energètic 

i avaluació de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació CTE-HE3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desprès de realitzar un petit esbós sobre la dinàmica d’introducció de dades, emprarem l’eina 

estandarditzada que DIALUX  facilita mitjançant l’assistent d’il·luminació (DIALUX 2), que ens serà 

de gran utilitat per tal d’agilitzar les tasques en dit procés. Inicialment introduïm la informació 

administrativa sobre el projecte, els seus actors, el logotip de l’empresa avaluadora, etc. 

 

Una vegada introduïda la informació del projecte l’assistent (al programa podem trobar-ne amb 

diferents estils predeterminats) en qüestió, es basa en l’execució d’espais de planta rectangular o en 

“L”. A continuació exposem els apartats que hi trobem a la primera pestanya: 

 

DIALUX 1 Selecció tipologia de projecte 

 DIALUX 2. Assistent d’introducció de dades del projecte 
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· Geometria del local hem d’introduir les dimensions de l’envolupant amb longitud, amplada i alçada 

lliure. 

· Grau de reflexió cal que amb anterioritat sapiguem quines són les qualitats de cadascuna de les 

superfícies d’acabat en sostre, parets i terra ja que necessitarem indicar-hi quin tractament (material i/o 

color) tenen dits paraments, alhora d’estimar el percentatge de reflexió en funció de les propietats 

d’aquests. 

· Paràmetres del local, al desplegable cal seleccionar el grau de manteniment i neteja de l’espai, 

local molt net (baixa intensitat d’utilització anual), net (cicle de manteniment cada 3 anys) o alta 

contaminació (pol·lució, cicle de manteniment baix). A partir d’aquest es realitza el Factor de 
degradació. 

· Pla útil, consta de l’alçada de la zona de treball i la zona marginal. Aquesta última, cal indicar la 

distancia equidistant al perímetre de l’estança les qual es marginaran dels càlculs, per tal de centrar-se 

estrictament en el pla útil de l’avaluació, en cas de ser necessària questa opció. 

· Selecció de lluminàries, inicialment cal haver realitzar el inventari de la instal·lació parant atenció als 

models instal·lats. Vist que el programa conté una base de dades limitada, necessitarem descarregar 

l’aplicació d’una marca comercial concreta a la pestanya de “catàleg“. Un cop realitzada la nostre 

pròpia base de dades, cal seleccionar la làmpada en qüestió, indicar-hi el flux i potència per aparell. 

· Muntatge de lluminàries, se’ns demana introduir la situació d’aquestes en cas de ser adossat 

o lliure. En aquesta, cal situar la longitud de suspensió, l’alçada del punt de llum i de muntatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguit trobem la següent pestanya que es centra en el càlcul i els resultats (DIALUX 4) dels 

elements a instal·lar. 



Paràmetres de càlcul: Per la realització dels càlculs inicialment se’ns demana la il·luminació 

mitjana sostinguda (Em) en “lux” requerits per cada espai de treball. 
Disposició horitzontal / vertical: posició horitzontal i vertical dels elements i rotació. 

Calcular: el programa ens calcularà els valors promig, mínims, màxims i la relació entre ells 

(Emin/Eprom i Emin/Emax) tot realitzant-se una representació en CAD d’isolínies a partir dels 

valors lumínics obtinguts. 

 

L’últim apartat ens mostra l’entrega dels resultats obtinguts (DIALUX 5). Cal seleccionar els outputs 
desitjats: portada, full de dades de les lluminàries, resum de l’espai (potència instal·lada, valors VEEI), 

llistat del protocol d’introducció de dades i el llistat de coordenades per la posició dels elements. Dita 

pestanya permet la selecció d’aspectes propis de l’apartat d’impressió. 

Com a resum d’aquests procés assistit per la introducció dels espais, ens mereix l’opinió que ha 

resultat favorable per a què tinguem una visió general dels aspectes que ens demana el programa, tot i 

que és una visió poc concretada per la varietat d’espais que podem trobar en un centre escolar, ja que 

caldrà adaptar en el CAD aquells petits aspectes que faran òptim l’estudi a realitzar, com la introducció 

de mobiliari, obertures en l’envolupant, etc. 

Considerem  oportú que aquest aspectes anteriors i les pròpies singularitats del programa s’exposin 

amb deteniment als següents apartats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALUX. Assistent d’introducció de dades instal·lació il·luminació espais interiors 

 

DIALUX 4. Assistent d’introducció de dades, càlcul i resultats 

 



 ESTUDIS PREVIS : REHABILITACIÓ ENERGÈTICA; ACONDICIONAMENT ACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 
 
Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació mostrem la vista principal de l’espai de treball (DIALUX 6) on tenim les diferents eines a 

emprar a la part superior, a l’esquerra hem inserit l’administrador de projectes (DIALUX 7), aplicació 

la qual es composa de dues parts, la superior ens permetrà a partir de pestanyes l’adaptació cada 

element que seleccionem, i a la part inferior trobem l’arbre del projecte amb el resum d’elements que 

composen l’estudi en qüestió, el llistat de lluminàries utilitzades i el conjunt d’espais amb tots els seus 

apartats interns: pla útil, envolupant, elements instal·lats, objectes i superfícies de càlcul. Dit 

administrador a la part inferior conté unes pestanyes a mode de drecera per tal d’accedir al present 

apartat de projecte, la inserció d’objectes (envans, mobiliaris, obertures, etc), colors i acabats, 

selecció de lluminàries i els outputs per la impressió del projecte de resultats. 

 

Com dèiem, al administrador de projectes (DIALUX 7) podem completar l’estudi amb informació 

variada. En quant al cas concret del nostre edifici, inicialment en l’explicació de l’assistent de DIALUX 

hem pogut introduir la informació referent al “projecte” on definim el concepte d’avaluació a realitzar; 

“projecte elaborat per” els autors de dit estudi; “direcció” on situem l’emplaçament del centre; 

“detalls” aquí trobem espai lliure per completar amb les dades que creguem necessari adjuntar; i per 

últim, l’última pestanya com a novetat la “ubicació” a on indicar la posició geogràfica de l’edifici per 

tal d’avaluar l’aportació solar als espais. 

Tot seguit ampliarem la informació referida a la resta de dreceres que inclou l’administrador de projecte 

per tal d’agilitzar la correcta introducció de les dades del conjunt d’espais. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALUX 5. Assistent d’introducció de dades, entrega de resultats 

 
DIALUX 6. Espai de treball DIALUX, eines de treball, render, arbre del projecte 
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Com s’exposava anteriorment, la pestanya “projecte” (DIALUX 8) recull l’arbre de l’edifici, al qual es 

situen el resum de lluminàries utilitzades a tot el projecte i els diferents espais amb el conjunt 

d’informació i elements introduïts. Trobem, pla útil on situarem l’alçada i la distància marginal d’aquest 

pla; en el nostre cas volem afegir, que no hem realitzat la inserció d’una distància marginal, vist que els 

espais de treball del centre poden variar la seva ordenació, per exemple del mobiliari, donat el cas 

d’una variació d’usos i/o ocupació, per tant al aprofitar tota la superfície de l’espai podrem analitzar fins 

i tot els espais marginals, amb la finalitat de voler estudiar el comportament total de les lluminàries 

instal·lades i el seu radi d’acció. Continuant, tenim els aspectes de l’envolupant i les seves superfícies 
dels tancament, a les quals els hi afegirem les qualitats pròpies dels materials utilitzats. En quant 

l’apartat d’objectes de cada espai, exposat al llistat, trobem la drecera a aquest (DIALUX 9) a on tenim 

les figures geomètriques estàndards (prismes, cilindres, etc), elements del ambient (columnes, rampes, 

cúpules, etc), finestres i portes, entre d’altres com elements ja dissenyats (mobles, accessoris 

d’oficines, etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALUX 7. Administrador del projecte, informació de l’edifici a estudi 
 

DIALUX 8./9. Administrador del projecte. Projecte. Objectes 
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Per exemple, com veiem en l’arbre anterior, tenim la creació d’una lluerna la qual es realitza de la 

mateixa manera que una finestra. Vist que aquest cas pot servir com exemple mostrarem a continuació 

les característiques que ens permet introduir el programa. 

Per tal de realitzar una obertura a la nostre envolupant, cal que seleccionem com dèiem a l’apartat 

anterior (DIALUX 9) l’opció de lluerna/finestra i situem sobre a la posició aproximada del nostre 

tancament (a la pantalla de CAD o 3D) i a continuació, al tenir-la seleccionada podrem gestionar les 

seves propietats (DIALUX 10) iniciant per la creació del seu nom característic a la pestanya “general”; 
per tal de corregir les seves mides a “posició/dimensions” introduïm l’ample i alçada, en referència a 

la distancia al perímetre del parament per tal de situar-la correctament; per tal de determinar els 

“factors de llum diürna” cal interpretar el grau de transmissió, els factors de contaminació, de divisió 

de la subestructura i la reducció per la incidència de llum no vertical, mitjançant percentatges; com a 

“material” hem d’indicar el color, grau de reflexió, transparència, rugositat, efecte mirall i la tipologia de 

material a partir d’un desplegable; respecte als materials tenim “textura” la qual té gran relació amb 

aquest últim; i per últim la “avaluació energètica” tenim el resum dels aspectes més concloents per tal 

de valorar el disseny en quant l’aprofitament de les energies. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALUX 10. Administrador del projecte. Propietats lluerna/finestres 

 



ESTUDIS PREVIS : REHABILITACIÓ ENERGÈTICA; ACONDICIONAMENT ACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 
 

7 

Continuant amb l’administració del projecte, tenim l’apartat de “colors i textures” (DIALUX 11) els 

quals emprarem seleccionant i deixant anar l’acabat desitjat sobre l’element a modificar. En aquesta 

pestanya trobem gran varietat de textures interiors (sostres, terres, portes, finestres, mobles, etc) i 

exteriors; en quant a colors gaudim de tota la gamma existent, a més de les tipologies més comuns per 

acabats constructius (guix, ciment, formigó, etc); també existeix la possibilitat d’adaptar els espais amb 

el color del flux lluminós (llum diürna, làmpades fluorescents, halògens, etc), amb els quals 

aconseguirem la tonalitat exacte de cada làmpada; per altra banda tenim els filtres de color (correcció, 

efecte, temperatura i escenes cinematogràfiques). 

Pel referent a la “selecció de lluminàries” (DIALUX 12) trobem l’apartat centrat en la base de dades 
del usuari (DIALUX 13) la qual hem de descarregar l’aplicació principalment de cada industrial, 

seleccionar els nostres dispositius i importar els arxius per poder utilitzar-los. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALUX 11./12. Administrador del projecte. Colors i Textures. Selecció lluminàries 

 

DIALUX 13. Base de dades de fabricant, per al usuari. Importació de lluminàries 
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La última drecera a comentar es basa en la “configuració d’outputs” en l’obtenció dels informes de 

resultats finals. El llistat d’elements a configurar és molt extens, encara que no seleccionarem tots els 

aspectes que en ell existeixen. A continuació exposarem els principals documents llistats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al realitza tots els apartats anteriors, el programa realitzarà el càlcul i el projecte estarà llest, a 

continuació mostrem el quadre resum de pla útil i els valors d’eficiència energètica (DIALUX 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada del projecte 
Índex 
Llistat de lluminàries. Inclou la descripció complerta de cada aparell, imatge real i 

gràfic d’acció lumínica. 

Resum (espais). Està compost per la planta en CAD, quadre resum LUX, potencia 

instal·lada i Valors eficiència energètica 

Llistat de lluminàries (espais). Inclou la descripció complerta de cada aparell, 

imatge real i gràfic d’acció lumínica. 

Ubicació lluminàries (espais). CAD amb coordenades d’ubicació. 

Render en colors falsos (espais). Mostra imatge 3D amb graduació de color per 

incidència LUX sobre les superfícies d’envolupant i mobiliari. 

Render general (espais). Imatge 3D espai general. 

Isolínies pla útil (espais). CAD amb isolínies per LUX. 

Gràfic de valors pla útil (espais). CAD amb totes les mesures de LUX. 

Isolínies UGR (espais). Estimació enlluernament UGR.
 

DIALUX 14. Configuració Outputs, llistats impressió 

 

DIALUX 15. Informe final. Resum espais lluminàries, valors eficiència energètica 
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2.- SIMULACIÓ 3D - DIALUX  (IES MEDITERRÀNIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació adjuntem les simulacions tridimensional dels espais del centre, mitjançant una escala de 

colors en referència a la il·luminació de les superfícies en LUX. 

 
 
PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB CAP ESTUDIS 
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DIRECCIO - PLANTA BAIXA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB SALA DE ACTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA 
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SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB SEM CLÀSSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEM. GH - PLANTA BAIXA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB SEM IDIOMES 
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PB SEM LC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB SEM LE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB SEM MAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB W.C.D. 
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AULA 1.1 PLANTA 1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 1.2 PLANTA 1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AULA 1.4 PLANTA 1ª 
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AULA 1.6 PLTA.1ª  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 1.7 PLANTA 1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 1.8 PLANTA 1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 1.9  
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AULA DESDOBLAMENT 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA TECNO 2. PLTA.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENT TECNOLOGIA PLTA.1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1 LABORATORIO FISICA 
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LABORATORI QUIMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA REUNIONS PLTA. 1ª 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEM FISICA Y QUIMICA 
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W.C.D. PLTA. 1ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

W.C.H. PLTA.1ª 
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AULA 2.1 PLTA.2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 2.2 PLTA. 2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 2.3 PLTA. 2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 2.4 PLTA. 2ª 
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AULA 2.5 PLTA. 2ª 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 2.6 PLTA. 2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 2.7 PLTA.2ª  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 2.8 PLANTA 2ª 
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AULA AUDIOVISUAL ANGLES, PLTA. 2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 1.6, PLTA.2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA DIBUIX PLTA. 2ª 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA INFORMATICA 
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AULA INF. 1 PLTA 2ª 
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA PLTA. BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 17.09.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA PLTA. BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual)

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA PLTA. BAIXA / Lista de 
luminarias

5 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 2) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:107

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 195 32 347 0.165
Suelo 63 99 13 205 0.135
Techo 73 123 27 3536 0.222
Paredes (4) 73 51 2.10 369 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.52 W/m² = 3.34 W/m²/100 lx (Base: 61.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 
(1.000) 4978 5240 58.0

2 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 2)* 
(1.000) 0 0 55.0

3 1 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 
(1.000) 0 0 0.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 24890 Total: 26200 400.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Lista de luminarias

5 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 2) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 57

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 
2 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 2)* 
3 1 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Rendering (procesado) 
en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Rendering (procesado) 
de colores falsos

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(40.539 m, 8.277 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
195 32 347 0.165 0.093

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - AULA MUSICA
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB AULA MUSICA Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 
1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 69
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.079 m, 7.969 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA - PLTA.BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 17.09.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA - PLTA.BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 2
Isolíneas (UGR) 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA - PLTA.BAIXA / Lista de 
luminarias

1 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 66
Código CIE Flux: 35  57  78  66  81
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

10 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:99

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 242 37 515 0.153
Suelo 50 135 19 332 0.141
Techo 73 238 27 3368 0.115
Paredes (6) 73 125 3.11 878 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.64 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Base: 93.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 
1)* (1.000) 0 0 0.0

2 10 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0

3 3 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 
(1.000) 0 0 55.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 49780 Total: 52400 715.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 66
Código CIE Flux: 35  57  78  66  81
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

10 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 97

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 1)* 
2 10 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
3 3 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 97
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.919 m, 22.432 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
242 37 515 0.153 0.072

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). BIBLIOTECA -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

BIBLIOTECA - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 2 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 97
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.918 m, 14.780 m, 1.200 m) 

Trama: 13 x 7 Puntos 

Min Max
/ 26

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUDIS PLTA.BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 17.09.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUDIS PLTA.BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB CAP ESTUDIS

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUDIS PLTA.BAIXA / Lista de 
luminarias

3 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB CAP ESTUDIS / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 397 127 582 0.319
Suelo 63 227 56 400 0.245
Techo 85 402 113 3332 0.282
Paredes (8) 85 258 28 657 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.19 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Base: 20.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0

2 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 
(1.000) 0 0 0.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 14934 Total: 15720 165.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB CAP ESTUDIS / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB CAP ESTUDIS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 35

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB CAP ESTUDIS / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB CAP ESTUDIS / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB CAP ESTUDIS / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(18.371 m, 45.706 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
397 127 582 0.319 0.218

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - CAP D'ESTUD
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB CAP ESTUDIS / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(18.271 m, 41.506 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 18

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLANTA BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 23.10.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLANTA BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
DIRECCIO - PLANTA BAIXA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLANTA BAIXA / Lista de 
luminarias

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 781 151 1193 0.193
Suelo 63 352 75 678 0.214
Techo 85 797 230 13128 0.288
Paredes (6) 85 265 1.32 1524 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 19.31 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Base: 19.94 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
2 3 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0

Total: 34532 Total: 36680 385.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 35

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 3 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.572 m, 48.150 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
781 151 1193 0.193 0.126

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.582 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 20

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.582 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 20
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - DIRECCIO PLA
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

DIRECCIO - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 34
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.582 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 20

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SALA ANEXA -
PLTA.BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 17.09.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SALA ANEXA - PLTA.BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SALA ANEXA - PLTA.BAIXA / Lista 
de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 495 152 761 0.308
Suelo 63 249 48 499 0.193
Techo 85 490 106 11741 0.216
Paredes (10) 85 226 9.46 744 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.41 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 38.58 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
2 2 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0

Total: 39614 Total: 41920 440.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 56

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 2 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA / Rendering (procesado) de colores 
falsos

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.572 m, 39.701 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
495 152 761 0.308 0.200

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - OFICINA + SAL
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB OFICINA + SALA ANEXA - PLTA. BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas 
(UGR)

Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.476 m, 31.550 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 8 Puntos 

Min Max
/ 20

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -PLTA.BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 17.09.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -PLTA.BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB SALA DE ACTOS

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -PLTA.BAIXA / Lista de 
luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 66
Código CIE Flux: 35  57  78  66  81
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 
1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 66.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  80
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

28 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 
2) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4244 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  80
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 
3) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  80
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SALA DE ACTOS / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:242

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 409 20 778 0.050
Suelo 63 254 0.56 558 0.002
Techo 50 118 18 301 0.153
Paredes (8) 73 79 3.96 363 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.51 W/m² = 2.08 W/m²/100 lx (Base: 206.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 
1)* (1.000) 0 0 0.0

2 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R 
(Tipo 1)* (1.000) 0 0 66.5

3 28 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R 
(Tipo 2)* (1.000) 4244 5240 58.0

4 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R 
(Tipo 3)* (1.000) 0 0 0.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 118843 Total: 146720 1757.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SALA DE ACTOS / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 66
Código CIE Flux: 35  57  78  66  81
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 
1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 66.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  80
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

28 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 
2) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4244 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  80
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 
3) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  80
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SALA DE ACTOS / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 128

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE P (Tipo 1)* 
2 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 1)* 
3 28 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 2)* 
4 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R (Tipo 3)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SALA DE ACTOS / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SALA DE ACTOS / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SALA DE ACTOS / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 147
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(39.378 m, 43.404 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
409 20 778 0.050 0.026
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ACTES -
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SALA DE ACTOS / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 99
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(35.768 m, 24.641 m, 1.200 m) 

Trama: 13 x 12 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREVISTES PLTA. 
BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 17.09.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREVISTES PLTA. BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREVISTES PLTA. BAIXA / Lista de 
luminarias

8 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:62

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 532 137 763 0.258
Suelo 63 337 114 608 0.338
Techo 85 408 144 3568 0.353
Paredes (12) 85 359 100 1270 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.19 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 39.34 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
Total: 39824 Total: 41920 440.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 59

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 59
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(6.522 m, 29.450 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
532 137 763 0.258 0.180
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA ENTREV
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA ENTREVISTES - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas 
(UGR)

Escala 1 : 59
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(6.520 m, 24.650 m, 1.200 m) 

Trama: 8 x 4 Puntos 

Min Max
/ 24

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFESSORS PLTA. 
BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 17.09.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFESSORS PLTA. BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFESSORS PLTA. BAIXA / Lista de 
luminarias

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

7 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:111

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 689 170 1141 0.247
Suelo 63 375 85 756 0.225
Techo 85 545 160 14419 0.293
Paredes (6) 85 186 12 890 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.93 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Base: 63.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
2 7 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0

Total: 73936 Total: 78600 825.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

7 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 59

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 7 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 68
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(18.172 m, 45.628 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
689 170 1141 0.247 0.149
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SALA PROFES
17.09.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SALA PROFESSORS - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas 
(UGR)

Escala 1 : 68
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(18.182 m, 45.628 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 26
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ . PLTA. BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 23.10.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ . PLTA. BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB SEM CLÀSSIC

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12
Tabla (UGR) 13
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ . PLTA. BAIXA / Lista de 
luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 0.00 0.00 0.00 0.000
Suelo 63 310 70 614 0.226
Techo 85 930 259 13953 0.279
Paredes (5) 85 252 3.08 1399 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 21.40 W/m² = -1.00 W/m²/ lx (Base: 20.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0
Total: 39405 Total: 41920 440.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 36

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.473 m, 43.950 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.472 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 20

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.472 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 20
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 36
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.472 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 20

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. CLÀSSIQ
23.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM CLÀSSIC / Superficie de cálculo UGR 1 / Tabla (UGR)

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.472 m, 43.960 m, 1.200 m) 

3.658 20 17 / /

2.613 19 15 / /

1.568 19 15 / /

0.523 19 15 / /

m 0.612 1.836 3.060 4.284
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 20
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
SEM. GH - PLANTA BAIXA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12
Tabla (UGR) 13

Superficie de cálculo UGR 2
Isolíneas (UGR) 14
Gama de grises (UGR) 15
Gráfico de valores (UGR) 16
Tabla (UGR) 17
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 508 104 897 0.204
Suelo 63 291 70 581 0.240
Techo 85 493 142 12671 0.288
Paredes (21) 85 276 1.40 966 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.36 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 42.48 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
2 3 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0

Total: 39510 Total: 41920 440.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 63

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 3 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 63
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.348 m, 24.656 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
508 104 897 0.204 0.115

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 60
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.158 m, 17.024 m, 1.200 m) 

Trama: 3 x 7 Puntos 

Min Max
/ 19

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 60
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.158 m, 17.024 m, 1.200 m) 

Trama: 3 x 7 Puntos 

Min Max
/ 19
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 60
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.158 m, 17.024 m, 1.200 m) 

Trama: 3 x 7 Puntos 

Min Max
/ 19

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 1 / Tabla (UGR)

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.158 m, 17.024 m, 1.200 m) 

3.660 18 19 19

3.097 14 16 16

2.534 / / 15

1.971 / / 16

1.408 / / 17

0.845 / / 18

0.282 / / 19

m 1.269 3.808 6.347
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. 

Trama: 3 x 7 Puntos 

Min Max
/ 19
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 2 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.099 m, 22.080 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 2 Puntos 

Min Max
/ 18
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 2 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 35
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.099 m, 22.080 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 2 Puntos 

Min Max
/ 18
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 2 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 35

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.099 m, 22.080 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 2 Puntos 

Min Max
/ 18
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM. GH - PLANTA BAIXA / Superficie de cálculo UGR 2 / Tabla (UGR)

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.099 m, 22.080 m, 1.200 m) 

1.905 18 15 / /

0.635 18 16 / /

m 0.602 1.807 3.012 4.217
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. 

Trama: 4 x 2 Puntos 

Min Max
/ 18
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual)

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12
Tabla (UGR) 13

Superficie de cálculo UGR 2
Isolíneas (UGR) 14
Gama de grises (UGR) 15
Gráfico de valores (UGR) 16
Tabla (UGR) 17
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D18W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 0.00 0.00 0.00 0.000
Suelo 63 118 23 285 0.194
Techo 50 250 40 12072 0.161
Paredes (6) 50 83 2.71 429 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.68 W/m² = -1.00 W/m²/ lx (Base: 41.19 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0

2 3 PHILIPS TMS022 2xTL-D18W HFS (Tipo 1)
* (1.000) 0 0 0.0

3 1 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0

4 1 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1)
* (1.000) 0 0 110.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 29763 Total: 31440 440.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D18W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 55

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 3 PHILIPS TMS022 2xTL-D18W HFS (Tipo 1)* 
3 1 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
4 1 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Rendering (procesado) 
en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Rendering (procesado) 
de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 55
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.578 m, 8.150 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 1 / 
Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 55
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.771 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 1 / 
Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 55
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.771 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 1 / 
Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 55
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.771 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 1 / 
Tabla (UGR)

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.771 m, 1.200 m) 

4.824 26 25 23 22 / / /

3.752 27 26 23 22 18 / /
2.680 28 25 22 20 19 / /

1.608 28 26 23 21 19 / /
0.536 27 25 23 20 16 / /

m 0.546 1.638 2.729 3.821 4.913 6.005 7.097
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 2 / 
Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 55
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.756 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 2 / 
Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 55
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.756 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 2 / 
Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 55
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.756 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM IDIOMES Escola IES Mediterrània (Estat actual) / Superficie de cálculo UGR 2 / 
Tabla (UGR)

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.536 m, 2.756 m, 1.200 m) 

4.855 26 25 23 22 / / /

3.776 27 26 23 22 18 / /
2.697 28 25 22 20 19 / /

1.618 28 26 23 21 19 / /
0.539 27 25 23 20 16 / /

m 0.546 1.638 2.729 3.821 4.913 6.005 7.096
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Min Max
/ 28
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLANTA BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 26.10.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLANTA BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB SEM LC

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLANTA BAIXA / Lista de 
luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 0.00 0.00 0.00 0.000
Suelo 63 382 82 769 0.215
Techo 85 962 294 14119 0.306
Paredes (4) 85 288 3.98 1702 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 21.39 W/m² = -1.00 W/m²/ lx (Base: 20.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0
Total: 39405 Total: 41920 440.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 34

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.058 m, 24.550 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.056 m, 24.549 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.056 m, 24.549 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LC PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LC / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 38
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.056 m, 24.549 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 21

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLANTA BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 26.10.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLANTA BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB SEM LE

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLANTA BAIXA / Lista de 
luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 0.00 0.00 0.00 0.000
Suelo 63 419 96 648 0.230
Techo 85 876 258 14082 0.294
Paredes (4) 85 268 5.55 1572 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 21.39 W/m² = -1.00 W/m²/ lx (Base: 20.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS (1.000) 9851 10480 110.0
Total: 39405 Total: 41920 440.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10480 lm
Potencia de las luminarias: 110.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 34  62  85  64  94
Lámpara: 2 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 34

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS TMS022 2xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.058 m, 24.550 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.058 m, 24.560 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 22

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.058 m, 24.560 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 22
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. LE PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM LE / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 39
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.058 m, 24.560 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 22

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLTA. BAIXA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 26.10.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLTA. BAIXA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PB SEM MAT

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 9
Gama de grises (UGR) 10
Gráfico de valores (UGR) 11

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLTA. BAIXA / Lista de 
luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 
Suelo 63 119 27 268 0.224
Techo 85 311 101 3469 0.326
Paredes (5) 85 104 1.21 1056 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: x Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.70 W/m² = W/m²/ lx (Base: 20.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
Total: 19912 Total: 20960 220.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 36

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.472 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 19
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.472 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 19

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) - SEM. MAT PLT
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB SEM MAT / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 36

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.472 m, 43.960 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 4 Puntos 

Min Max
/ 19

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 11



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
Portada del proyecto 1
Índice 2
PB W.C.D. 

Resumen 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (ubicación) 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 8

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 9
Gama de grises (UGR) 10
Gráfico de valores (UGR) 11

Superficie de cálculo UGR 2
Isolíneas (UGR) 12
Gama de grises (UGR) 13
Gráfico de valores (UGR) 14
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 147 24 230 0.165
Suelo 50 52 1.07 119 0.020
Techo 85 209 29 3277 0.138
Paredes (8) 85 63 0.17 512 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.50 W/m² = 3.74 W/m²/100 lx (Base: 19.99 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
Total: 9956 Total: 10480 110.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 53

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.866 m, 19.644 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
147 24 230 0.165 0.106

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.882 m, 19.654 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.882 m, 19.654 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 53
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.882 m, 19.654 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Superficie de cálculo UGR 2 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.869 m, 19.695 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Superficie de cálculo UGR 2 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.869 m, 19.695 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL)
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

PB W.C.D. / Superficie de cálculo UGR 2 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 53
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.869 m, 19.695 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2ª PLANTA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014
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e-Mail
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Rendering (procesado) en 3D 6
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2ª PLANTA / Lista de 
luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 68
Código CIE Flux: 31  59  82  68  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

6 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA DIBUIX / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 184 53 342 0.286
Suelo 63 99 20 242 0.198
Techo 50 147 32 3403 0.216
Paredes (20) 50 48 3.12 324 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.71 W/m² = 4.73 W/m²/100 lx (Base: 56.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE (Tipo 1)* 
(1.000) 0 0 0.0

2 6 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0

3 3 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 
(1.000) 0 0 55.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 29868 Total: 31440 495.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA DIBUIX / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 68
Código CIE Flux: 31  59  82  68  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

6 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

3 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014

Projecte final de Grau
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08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
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Fax

e-Mail

AULA DIBUIX / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014

Projecte final de Grau
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08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax
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AULA DIBUIX / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA DIBUIX / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(68.000 m, 397.605 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
184 53 342 0.286 0.154
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA DIBUIX 2
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA DIBUIX / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(67.879 m, 389.674 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 18
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM. 2ª PLTA.

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM.
03.05.2014
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM.
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM. 2ª PLTA. / Lista de 
luminarias

7 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM.
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA INFORMATICA / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

4 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM.
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA INFORMATICA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 56

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 7 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 4 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM.
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AULA INFORMATICA / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM.
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA INFORMATICA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(68.000 m, 397.605 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
188 16 362 0.083 0.043
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INFORM.
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA INFORMATICA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 65
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(67.793 m, 389.674 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 26
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PLTA 2ª

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PLTA 2ª / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 68
Código CIE Flux: 31  59  82  68  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

6 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 68
Código CIE Flux: 31  59  82  68  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

6 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014
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08320 - El Masnou
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por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 58

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS TMS011 1xTL-D18W HFE (Tipo 1)* 
2 6 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
3 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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AULA 1.6 / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 67
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(85.409 m, 384.227 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
178 14 418 0.077 0.033
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 67
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(77.613 m, 383.866 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 27

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 67
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(77.613 m, 383.866 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 27

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 67
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(77.613 m, 383.866 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 27
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Superficie de cálculo UGR 2 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 67
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(77.613 m, 383.866 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 27
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL). AULA INF. 1 PL
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Superficie de cálculo UGR 2 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 67
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(77.613 m, 383.866 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 27
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Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

AULA 1.6 / Superficie de cálculo UGR 2 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 67
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(77.613 m, 383.866 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 8 Puntos 

Min Max
/ 27
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATURALS

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATURALS / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 253 75 416 0.295
Suelo 30 103 18 230 0.174
Techo 73 181 44 3337 0.244
Paredes (4) 73 99 3.80 569 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.97 W/m² = 3.16 W/m²/100 lx (Base: 55.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0

2 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 
(1.000) 0 0 55.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 34846 Total: 36680 440.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).

1 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 60

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 7 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
2 1 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Rendering (procesado) en 3D
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 60
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.939 m, 404.950 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
253 75 416 0.295 0.179
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 59
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.939 m, 404.985 m, 1.200 m) 

Trama: 8 x 6 Puntos 

Min Max
/ 24
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 59
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.939 m, 404.985 m, 1.200 m) 

Trama: 8 x 6 Puntos 

Min Max
/ 24
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) LABOR. C.NATU
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

P1 LABORATORIO FISICA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 59
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.939 m, 404.985 m, 1.200 m) 

Trama: 8 x 6 Puntos 

Min Max
/ 24
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA I QUIMICA PLTA. 
2ª

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA I QUIMICA PLTA. 2ª
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
SEM FISICA Y QUIMICA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA I QUIMICA PLTA. 2ª / Lista de 
luminarias

8 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 511 101 720 0.197
Suelo 63 217 51 435 0.236
Techo 73 619 167 3435 0.270
Paredes (4) 73 244 3.83 1157 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.55 W/m² = 2.85 W/m²/100 lx (Base: 30.23 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
Total: 39824 Total: 41920 440.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 47

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Rendering (procesado) en 3D
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Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.446 m, 397.995 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
511 101 720 0.197 0.140

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.446 m, 398.005 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 6 Puntos 

Min Max
/ 23
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.446 m, 398.005 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 6 Puntos 

Min Max
/ 23
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 54
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.446 m, 398.005 m, 1.200 m) 

Trama: 4 x 6 Puntos 

Min Max
/ 23
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA I QUIMICA PLTA. 
2ª

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 03.05.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA I QUIMICA PLTA. 2ª
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
SEM FISICA Y QUIMICA

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA I QUIMICA PLTA. 2ª / Lista de 
luminarias

8 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 511 101 720 0.197
Suelo 63 217 51 435 0.236
Techo 73 619 167 3435 0.270
Paredes (4) 73 244 3.83 1157 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.55 W/m² = 2.85 W/m²/100 lx (Base: 30.23 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
Total: 39824 Total: 41920 440.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 47

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 8 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
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Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 7

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Rendering (procesado) de colores falsos
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . SEMIN. FISICA
03.05.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

SEM FISICA Y QUIMICA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.446 m, 397.995 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
511 101 720 0.197 0.140
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA 2ª

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 26.10.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA 2ª
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
W.C. D

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 10
Gama de grises (UGR) 11
Gráfico de valores (UGR) 12
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA 2ª / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. D / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 113 8.46 217 0.075
Suelo 63 65 4.86 132 0.074
Techo 50 208 26 3501 0.126
Paredes (8) 50 78 0.43 2939 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.41 W/m² = 5.69 W/m²/100 lx (Base: 17.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
Total: 9956 Total: 10480 110.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. D / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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W.C. D / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 53

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
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08320 - El Masnou
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. D / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(62.638 m, 409.955 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
113 8.46 217 0.075 0.039
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. D / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.391 m, 407.198 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 20
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Projecte final de Grau
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08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. D / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.391 m, 407.198 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 20
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) W.C.D. PLANTA
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. D / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 53

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.391 m, 407.198 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 20
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLANTA

Situació actual. Estudi d'Eficiència Energètica en Il.luminació.

Tutora PFG: Angelina Peñaranda
Cotutor PFG: Manuel Agustiño
UPC: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona
Promotor: Escola IES Mediterrània

Fecha: 26.10.2014
Proyecto elaborado por: Francisco Javier Pacha. Mohamed Driouech

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

Índice

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLANTA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
W.C. H

Resumen 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (ubicación) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 9
Gráfico de valores (E) 10

Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR) 11
Gama de grises (UGR) 12
Gráfico de valores (UGR) 13
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLANTA / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. H / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 107 9.93 191 0.093
Suelo 63 62 4.73 116 0.077
Techo 50 185 25 3158 0.133
Paredes (9) 50 53 0.43 296 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.50 W/m² = 5.16 W/m²/100 lx (Base: 20.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS (1.000) 4978 5240 55.0
Total: 9956 Total: 10480 110.0
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. H / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4978 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5240 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 64
Código CIE Flux: 30  57  81  64  95
Lámpara: 1 x TL-D58W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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W.C. H / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 53

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 PHILIPS TMS022 1xTL-D58W HFS
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. H / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.509 m, 412.879 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
107 9.93 191 0.093 0.052
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. H / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.509 m, 412.879 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
107 9.93 191 0.093 0.052
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. H / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.390 m, 410.148 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
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Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. H / Superficie de cálculo UGR 1 / Gama de grises (UGR)

Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.390 m, 410.148 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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IES MEDITERRÀNIA (ESTAT ACTUAL) . W.C.H 2ª PLAN
26.10.2014

Projecte final de Grau
Enginyeria d'Edificació
C/ Rosa Sensat s/n 
08320 - El Masnou

Proyecto elaborado 
por

Francisco Javier Pacha. Mohamed 
Driouech

Teléfono
Fax

e-Mail

W.C. H / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 53
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.390 m, 410.148 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 21
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ANNEX - VI 
ACÚSTICA.-CÀLCULS- 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIS PREVIS : REHABILITACIÓ ENERGÈTICA; ACONDICIONAMENT ACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC                                                                                                                                               

CENTRE DOCENT IES MEDITERRÀNIA (EL MASNOU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Projectista/es: Francisco-Javier Pacha Conde  Mohamed Driouech    
        Director/s:  Angelina Peñaranda Ayllon; Manuel Agustiño Otero 
        Convocatòria: Novembre 2014  

 
 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

 

 

 

 
 

ANNEX - ACÚSTICA 
INFORMES 

 

 

 

 

 

 

ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, 
TÈRMIC, LUMÍNIC 

CENTRE DOCENTIESMEDITERRÀNIA (EL MASNOU) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 0,795 0,772 0,798 0,937 0,938 0,898
T20 0,740 0,685 0,777 0,950 0,955 0,893

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
0,795 0,772 0,798 0,937 0,938 0,898

45,283 46,652 45,094 38,434 38,366 40,074

COMPROB. 0,800 0,776 0,803 0,943 0,944 0,904

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 0,795 0,772 0,798 0,937 0,938 0,898

R27 

R29 

Reverberation Time

POSICIÓN R27 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 999 0,86 0,73 0,83 0,94 0,95 0,87

T20 999 0,71 0,75 0,82 0,91 0,97 0,88

POSICIÓN R28 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 999 0,77 0,81 0,83 0,97 0,92 0,88

T20 1,42 0,8 0,64 0,76 1 0,95 0,87

POSICIÓN R29 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 999 0,81 0,84 0,79 0,94 0,94 0,92

T20 999 0,83 0,54 0,81 0,91 0,95 0,89

POSICIÓN R30 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 999 0,81 0,7 0,83 0,91 0,91 0,91

T20 1,91 0,68 0,64 0,84 0,94 0,89 0,89

POSICIÓN R31 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 999 0,75 0,75 0,74 0,96 0,97 0,89

T20 1,79 0,57 0,76 0,76 0,99 1,02 0,89

POSICIÓN R32 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 999 0,77 0,8 0,77 0,9 0,94 0,92

T20 999 0,85 0,78 0,67 0,95 0,95 0,94

SUPUESTO 1º: BIBLIOTECA 

 

F1 : FUENTE EMISORA 

R : POSICIÓN SONÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.- Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la biblioteca (PB): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de las medidas para cada frecuencia; 
para hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera: 
 

Tr	(Oct125Hz) = (	
0,86 + 0,77 + 0,81 + 0,81 + 0,75 + 0,77

6 	) 

퐓퐫	(퐎퐜퐭ퟔퟑ퐇퐳) = ퟎ,ퟕퟗퟓ	퐬퐠. 
 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 
 

 

 

 

Para comprobar los resultados, utilizamos la siguiente expresión: 
 
 

Tr	 = 0,161 · (	
V

A + 4mV	) 

 
 
Donde: 
 
Tr: tiempo de reverberación (en s)  
V: volumen del recinto en (m3)  
A: absorción acústica del local (en m2)  
4mV: absorción del aire del recinto  
 
También utilizaremos los valores de absorción calculados en el apartado 2. 

NOTA: 4Mv despreciable para V < 250 m3 = 0v 

 

Tr	 = 0,161 ·
225

45,283 + 0 = 0,80	sg			., 퐎퐊 

 

 

 

 

 

 

2.- La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. Utilizaremos la siguiente expresión para hallar 
la absorción promedio A(f) 

 

 

F1 

R28 

R30 

R31 R32 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
coeficiente absorción αf 0,174 0,179 0,173 0,147 0,147 0,154
absorción frecuencia A(f) 45,283 46,652 45,094 38,434 38,366 40,074

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 0,795 0,772 0,798 0,937 0,938 0,898

Reverberation Time

POSICIÓN R33 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 1,07 0,71 1,02 0,94 0,95 0,94

T20
1,25 1,07 0,99 1,08 0,99 0,91 0,89

POSICIÓN R34 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 1,21 0,75 0,75 0,88 0,89 0,89

T20
1,68 1,13 0,78 0,85 0,92 0,84 0,9

POSICIÓN R35 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 1,08 0,82 0,87 0,9 0,91 0,88

T20
999 0,93 0,9 0,97 0,95 0,95 0,84

POSICIÓN R36 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 0,95 0,75 0,89 0,93 0,94 0,87

T20
999 0,89 0,87 0,71 0,99 0,92 0,88

POSICIÓN R37 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 1 0,8 0,76 0,89 0,92 0,89

T20
1,75 1,16 0,92 0,74 0,88 0,81 0,88

POSICIÓN R38 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 0,61 0,73 0,75 0,84 0,91 0,92

T20
1,79 0,59 1,05 0,75 0,81 0,83 0,95

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T. REV. 0,795 0,772 0,798 0,937 0,938 0,898
ABS. 45,283 46,652 45,094 38,434 38,366 40,074

T	 =
0,16V

A > A	 =
0,16V

T  

A(Oct125Hz) =
0,16V
푇 			; 						A(Oct63Hz) =

0,16 · 225
0,795 = 45,283							 

 

 

 

 

3.- El coeficiente de absorción promedio de las medidas para cada frecuencia. Para hallar el coeficiente de absorción promedio, 
tenemos: 
 
 

훼 =
퐴
푆

 
 

Donde  
 
Af: absorción para la frecuencia f (en m2)  
S: superficie del material (m2)  
α

f

: coeficiente de absorción del material para la frecuencia f. 

NOTA: se ha considerado para S (260m2) un material homogéneo. 

  
훼 (Oct125Hz) =

45,283
260 = 0,174 

 

Así, tenemos que: 

 

 

 

 

4.- El tiempo de reverberación medio ((T500+T1000+T2000)/3. Para calcular el tiempo de reverberación de la sala 
Tmid, utilizaremos la siguiente expresión: 
 
 

푇 = (	
푇500 + 푇1000 + 푇2000

3 ) 

 

 

 

  

푇 =
0,798 + 0,937 + 0,938

3 			; 			푻풎풊풅 = ퟎ,ퟖퟗퟏ	풔품 

 

 

SUPUESTO 2º: BIBLIOTECA 

 

F : FUENTE EMISORA 

R : POSICIÓN SONÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.- Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la biblioteca (PB): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

R34 

R33 

R36 

R37 

R35 

R38 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 0,987 0,760 0,840 0,897 0,920 0,898
T20 0,962 0,918 0,850 0,923 0,877 0,890

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 0,987 0,760 0,840 0,897 0,920 0,898
ABS. 36,486 47,368 42,857 40,149 39,130 40,074

COMPROB. 0,993 0,765 0,845 0,902 0,926 0,904

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 0,987 0,760 0,840 0,897 0,920 0,898

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 0,987 0,760 0,840 0,897 0,920 0,898
ABS. 36,486 47,368 42,857 40,149 39,130 40,074

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
coeficiente absorción αf 0,140 0,182 0,164 0,154 0,150 0,154
absorción frecuencia A(f) 36,486 47,368 42,857 40,149 39,130 40,074

BIBLIOT. Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 2 0,987 0,760 0,840 0,897 0,920 0,898

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de las medidas para cada frecuencia; 
para hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera: 
 

Tr	(Oct125Hz) = (	
1,07 + 1,21 + 1,08 + 0,95 + 1,00 + 0,61

6 	) 

퐓퐫	(퐎퐜퐭ퟏퟐퟓ퐇퐳) = ퟎ,ퟖퟖퟓ	퐬퐠. 

 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 
 

 

 

 

Para comprobar los resultados, utilizamos la siguiente expresión: 
 
 

Tr	 = 0,161 · (	
V

A + 4mV	) 

 
 
Donde: 
 
Tr: tiempo de reverberación (en s)  
V: volumen del recinto en (m3)  
A: absorción acústica del local (en m2)  
4mV: absorción del aire del recinto  
 
También utilizaremos los valores de absorción calculados en el apartado 2. 

NOTA: 4Mv despreciable para V < 250 m3 = 0v 

 

Tr	 = 0,161 ·
225

36,486 + 0 = 0,993	sg			.,		 

 

 

 

 

 

 

2.- La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. Utilizaremos la siguiente expresión para hallar 
la absorción promedio A(f) 

 

 

 

 

T	 =
0,16V

A > A	 =
0,16V

T  

 

A(Oct125Hz) =
0,16V
푇 			; 						A(Oct125Hz) =

0,16 · 225
0,987 = 36,486							 

 

 

 

 

3.- El coeficiente de absorción promedio de las medidas para cada frecuencia. Para hallar el coeficiente de absorción promedio, 
tenemos: 
 
 

훼 =
퐴
푆

 
 

Donde  
 
Af: absorción para la frecuencia f (en m2)  
S: superficie del material (m2)  
α

f

: coeficiente de absorción del material para la frecuencia f. 

NOTA: se ha considerado para S (260m2) un material homogéneo. 

  
훼 (Oct125Hz) =

36,486
260 = 0,140 

 

Así, tenemos que: 

 

 

 

 

4.- El tiempo de reverberación medio ((T500+T1000+T2000)/3. Para calcular el tiempo de reverberación de la sala 
Tmid, utilizaremos la siguiente expresión: 
 
 

푇 = (	
푇500 + 푇1000 + 푇2000

3 ) 

 

 

 

  



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈT
 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero

 

푇 =
0,840 + 0,897 + 0,920

3 			; 			푻풎풊풅 = ퟎ,ퟖퟖퟔ	풔품 

  

T. mt. SUPUESTO 1 BIBLIOTECA: 0,891 sg. 

T. mt. SUPUESTO 2 BIBLIOTECA: 0,886 sg. 

T. REVERBERACIÓN BIBLIOTECA : 

(SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (0,891+0,886)/2 = 0,888 sg 

-------------------------------------------------------- 

SUPUESTO 3º: SALA DE ACTOS 

F : FUENTE EMISORA 

R : POSICIÓN SONÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la 

 

 

 
 
 
 
 
En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de l
para hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera:
 

Reverberation Time

POSICIÓN R3 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,59

T20
1,45 1,8

POSICIÓN R4 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,47

T20
999 1,4

POSICIÓN R5 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

2,67 1,57

T20
2,28 1,69

POSICIÓN R6 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

2,12 1,91

T20
1,81 2,36

POSICIÓN R7 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,39

T20
999 1,34

POSICIÓN R8 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,47

T20
1,89 1,17

POSICIÓN R9 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,54

T20
1,67 1,54

POSICIÓN R10 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,48

T20
2,38 1,26

POSICIÓN R11 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,77

T20
2,08 1,83

POSICIÓN R12 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,47

T20
1,82 1,5

POSICIÓN R12 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,54

T20
1,47 1,72

POSICIÓN R12 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30

999 1,43

T20
1,93 1,12

F 

R1 R2 R3 R4 

R5 R6 R7 R8 

R9 R10 R11 R12 

REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la SALA DE ACTOS (PB): 

 

lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de las medidas para cada frecuencia; 
ara hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera: 

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,61 0,93 0,74 0,72 0,71

1,11 0,79 0,6 0,7 0,67

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
0,99 0,75 0,73 0,7 0,69

1,19 0,77 0,76 0,65 0,69

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,36 1 0,75 0,7 0,69

0,85 1,02 0,7 0,69 0,61

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,27 0,87 0,78 0,72 0,71

1,39 0,91 0,68 0,72 0,69

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,17 0,93 0,78 0,74 0,69

1,26 0,87 0,78 0,72 0,66

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,35 0,87 0,7 0,7 0,72

1,11 0,92 0,65 0,7 0,74

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,36 0,91 0,78 0,7 0,7

1,13 0,93 0,7 0,69 0,7

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,42 0,88 0,73 0,74 0,71

1,25 0,92 0,68 0,73 0,73

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,47 0,93 0,75 0,78 0,74

1,43 0,93 0,68 0,76 0,71

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,45 0,91 0,79 0,74 0,69

1,71 0,78 0,79 0,67 0,68

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
1,93 0,84 0,78 0,73 0,72

1,22 0,91 0,83 0,76 0,7

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
0,96 0,94 0,77 0,75 0,73

1,07 1,05 0,77 0,71 0,7



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 1,553 1,362 0,897 0,757 0,727 0,708
T20 1,561 1,227 0,900 0,718 0,708 0,690

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 1,553 1,362 0,897 0,757 0,727 0,708
ABS. 62,671 71,454 108,509 128,585 133,894 137,359

COMPROB. 1,562 1,370 0,795 0,761 0,731 0,713

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 1,553 1,362 0,897 0,757 0,727 0,708
ABS. 62,671 71,454 108,509 128,585 133,894 137,359

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
coeficiente absorción αf 0,104 0,119 0,181 0,214 0,223 0,229
absorción frecuencia A(f) 62,671 71,454 108,509 128,585 133,894 137,359

SALA ACTOS Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 3 1,553 1,362 0,897 0,757 0,727 0,708

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 1,553 1,362 0,897 0,757 0,727 0,708

Tr	(Oct125Hz) = (	
1,59 + 1,47 + 1,57 + 1,91 + 1,39 + 1,47 + 1,54 + 1,48 + 1,77 + 1,47 + 1,54 + 1,43

12 	) 

퐓퐫	(퐎퐜퐭ퟏퟐퟓ퐇퐳) = ퟏ,ퟓퟓ	퐬퐠. 

 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 
 

 

 

Para comprobar los resultados, utilizamos la siguiente expresión: 
 
 

Tr		(Oct125Hz) 	= 0,161 · (	
V

A + 4mV	) 

 
 
Donde: 
 
Tr: tiempo de reverberación (en s)  
V: volumen del recinto en (m3)  
A: absorción acústica del local (en m2)  
4mV: absorción del aire del recinto  
 
También utilizaremos los valores de absorción calculados en el apartado 2. 

NOTA: 4Mv :coeficiente absorción medio del aire para 500,1k, 2k =0.006 

 

Tr	(Oct125Hz) = 0,161 ·
608,10

62,671 + 0 = 1,562	sg			.,		 

 

 

 

 

 

 

2.- La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. Utilizaremos la siguiente expresión para hallar 
la absorción promedio A(f) 

 

 

 

 

T	 =
0,16V

A > A	 =
0,16V

T  

 

A(Oct125Hz) =
0,16V
푇 			; 						A(Oct125Hz) =

0,16 · 608,10
1,553 = 62,671							 

 

 

 

 

3.- El coeficiente de absorción promedio de las medidas para cada frecuencia. Para hallar el coeficiente de absorción promedio, 
tenemos: 
 
 

훼 =
퐴
푆

 
 

Donde  
 
Af: absorción para la frecuencia f (en m2)  
S: superficie del material (m2)  
α

f

: coeficiente de absorción del material para la frecuencia f. 

NOTA: se ha considerado para S (260m2) un material homogéneo. 

  
훼 (Oct125Hz) =

62,671
601 = 0,104 

 

Así, tenemos que: 

 

 

 

 

4.- El tiempo de reverberación medio ((T500+T1000+T2000)/3. Para calcular el tiempo de reverberación de la sala 
Tmid, utilizaremos la siguiente expresión: 
 
 

푇 = (	
푇500 + 푇1000 + 푇2000

3 ) 

 

 

 

  

푇 =
0,897 + 0,757 + 0,727

3 			; 			푻풎풊풅 = ퟎ,ퟕퟗퟑ	풔품 

 

 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈT
 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz
T30 2,888 3,403 3,223
T20 2,745 3,538 3,233

Reverberation Time

POSICIÓN R88 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,98

T20 999 2,25

POSICIÓN R89 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 3,03

T20 999 2,71

POSICIÓN R90 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,97

T20 999 2,91

POSICIÓN R91 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,8

T20 999 2,57

POSICIÓN R92 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 3,29

T20 999 2,95

POSICIÓN R93 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,31

T20 999 2,44

POSICIÓN R94 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,91

T20 999 3,03

POSICIÓN R95 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,81

T20 999 3,1

 

 

SUPUESTO 4º: GIMNASIO 

 

F : FUENTE EMISORA 

R : POSICIÓN SONÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de l
para hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera:
 

Tr	(Oct125Hz) = (	
2,98 + 3,03 + 2,97

퐓퐫	(퐎퐜퐭ퟏퟐퟓ퐇퐳

 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera:
 

F 

R90 R91 R92 

R89 R93 

R88 R95 R94 

REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,223 2,995 2,396 2,318
3,233 2,953 2,373 2,303

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,24 3,13 3,01 2,44 2,37

2,96 2,92 2,94 2,4 2,2

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,21 3,11 2,95 2,42 2,34

3,79 3,23 2,87 2,41 2,33

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,42 3,29 2,89 2,44 2,29

3,16 3,26 2,83 2,51 2,37

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,65 3,12 3,03 2,45 2,32

3,69 3,39 2,96 2,39 2,38

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,86 3,23 3 2,38 2,32

3,65 3,52 3,09 2,29 2,26

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,06 3,24 3 2,3 2,31

3,34 2,73 3,18 2,29 2,29

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,43 3,44 3,1 2,38 2,32

3,12 3,38 2,86 2,35 2,31

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,35 3,22 2,98 2,36 2,27

4,59 3,43 2,89 2,34 2,28

Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la SALA DE ACTOS (PB): 

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de las medidas para cada frecuencia; 
ara hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera: 

97 + 2,80 + 3,29 + 2,31 + 2,91 + 2,81
8 	) 

퐎퐜퐭ퟏퟐퟓ퐇퐳) = ퟐ,ퟖퟖퟖ	퐬퐠. 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

T. REV, Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
ABS. 2,888 3,403 3,223 2,995 2,396 2,318

52,987 44,967 47,479 51,085 63,850 66,019

COMPROB. 2,906 3,424 2,186 3,014 2,411 2,332

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 2,888 3,403 3,223 2,995 2,396 2,318

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T. REV. 2,888 3,403 3,223 2,995 2,396 2,318
ABS. 52,987 44,967 47,479 51,085 63,850 66,019

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
coeficiente absorción αf 0,080 0,068 0,072 0,077 0,097 0,100
absorción frecuencia A(f) 52,987 44,967 47,479 51,085 63,850 66,019

GIMNASIO Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 4 2,888 3,403 3,223 2,995 2,396 2,318

 

 

 
Para comprobar los resultados, utilizamos la siguiente expresión: 
 
 

Tr		(Oct63Hz) 	= 0,161 · (	
V

A + 4mV	) 

 
 
Donde: 
 
Tr: tiempo de reverberación (en s)  
V: volumen del recinto en (m3)  
A: absorción acústica del local (en m2)  
4mV: absorción del aire del recinto  
 
También utilizaremos los valores de absorción calculados en el apartado 2. 

NOTA: 4Mv :coeficiente absorción medio del aire para 500,1k, 2k =0.006 

 

Tr	(Oct125Hz) = 0,161 ·
956,25

52,987 + 0 = 2,906	sg			.,		 

 

 

 

 

 

 

2.- La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. Utilizaremos la siguiente expresión para hallar 
la absorción promedio A(f) 

 

 

 

T	 =
0,16V

A > A	 =
0,16V

T  

 

A(Oct125Hz) =
0,16V
푇 			; 						A(Oct125Hz) =

0,16 · 956,25
2,888 = 52,987							 

 

 

 

 

3.- El coeficiente de absorción promedio de las medidas para cada frecuencia. Para hallar el coeficiente de absorción promedio, 
tenemos: 
 
 

훼 =
퐴
푆

 
 

Donde  
 
Af: absorción para la frecuencia f (en m2)  
S: superficie del material (m2)  
α

f

: coeficiente de absorción del material para la frecuencia f. 

NOTA: se ha considerado para S (260m2) un material homogéneo. 

  
훼 (Oct125Hz) =

52,987
956,25 = 0,080 

 

Así, tenemos que: 

 

 

 

4.- El tiempo de reverberación medio ((T500+T1000+T2000)/3. Para calcular el tiempo de reverberación de la sala 
Tmid, utilizaremos la siguiente expresión: 
 
 

푇 = (	
푇500 + 푇1000 + 푇2000

3 ) 

 

 

 

  

푇 =
3,223 + 2,995 + 2,396

3 			; 			푻풎풊풅 = ퟐ,ퟖퟕퟏ	풔품 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈT
 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz
T30 2,694 3,153 3,173
T20 2,434 3,166 2,996

Reverberation Time

POSICIÓN R96 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,69

T20 999 2,72

POSICIÓN R97 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,33

T20 999 1,41

POSICIÓN R98 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,81

T20 999 2,95

POSICIÓN R99 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,41

T20 999 2,28

POSICIÓN R100 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,96

T20 999 2,81

POSICIÓN R101 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 3,15

T20 999 3,29

POSICIÓN R102 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,94

T20 999 2,18

POSICIÓN R103 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,26

T20 2,23 1,83

 

 

SUPUESTO 5º: GIMNASIO 

 

F : FUENTE EMISORA 

R : POSICIÓN SONÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de l
para hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera:
 

Tr	(Oct125Hz) = (	
2,69 + 2,33 + 2,81

퐓퐫	(퐎퐜퐭ퟏퟐퟓ퐇퐳

 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera:
 

 

 

F 

R101 R100 R99 

R98 R102 

R97 R96 R103 

REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,173 3,105 2,375 2,319
2,996 3,080 2,346 2,315

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,16 3,31 3,13 2,32 2,29

2,91 3,1 2,9 2,25 2,27

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,61 3,1 3,17 2,39 2,29

2,67 2,95 3,31 2,3 2,33

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,82 3,24 3,06 2,39 2,32

4,23 3,4 3,17 2,34 2,38

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,79 3,21 3,08 2,34 2,34

2,62 2,67 2,97 2,39 2,22

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,54 3,11 3,13 2,38 2,36

4,34 3,09 3,16 2,34 2,38

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,12 3,15 3,02 2,4 2,33

3,16 2,77 2,84 2,4 2,35

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,99 3,16 3,05 2,4 2,31

3,02 3,13 3,11 2,37 2,31

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
3,19 3,1 3,2 2,38 2,31

2,38 2,86 3,18 2,38 2,28

Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en la SALA DE ACTOS (PB): 

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de las medidas para cada frecuencia; 
reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera: 

81 + 2,41 + 2,96 + 3,15 + 2,94 + 2,26
8 	) 

퐎퐜퐭ퟏퟐퟓ퐇퐳) = ퟐ,ퟔퟗퟒ	퐬퐠. 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 2,694 3,153 3,173 3,105 2,375 2,319
ABS. 56,798 48,533 48,227 49,275 64,421 65,984

COMPROB. 2,711 3,172 2,163 3,124 2,390 2,333

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 2,694 3,153 3,173 3,105 2,375 2,319

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
coeficiente absorción αf 0,086 0,074 0,073 0,075 0,098 0,100
absorción frecuencia A(f) 56,798 48,533 48,227 49,275 64,421 65,984

GIMNASIO Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 5 2,694 3,153 3,173 3,105 2,375 2,319

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 2,694 3,153 3,173 3,105 2,375 2,319
ABS. 56,798 48,533 48,227 49,275 64,421 65,984

 
Para comprobar los resultados, utilizamos la siguiente expresión: 
 
 

Tr		(Oct63Hz) 	= 0,161 · (	
V

A + 4mV	) 

 
 
Donde: 
 
Tr: tiempo de reverberación (en s)  
V: volumen del recinto en (m3)  
A: absorción acústica del local (en m2)  
4mV: absorción del aire del recinto  
 
También utilizaremos los valores de absorción calculados en el apartado 2. 

NOTA: 4Mv :coeficiente absorción medio del aire para 500,1k, 2k =0.006 

 

Tr	(Oct125Hz) = 0,161 ·
956,25

56,798 + 0 = 2,711	sg			.,		 

 

 

 

 

 

 

2.- La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. Utilizaremos la siguiente expresión para hallar 
la absorción promedio A(f) 

 

 

 

 

T	 =
0,16V

A > A	 =
0,16V

T  

 

A(Oct125Hz) =
0,16V
푇 			; 						A(Oct125Hz) =

0,16 · 956,25
2,711 = 56,798							 

 

 

 

 

 

3.- El coeficiente de absorción promedio de las medidas para cada frecuencia. Para hallar el coeficiente de absorción promedio, 
tenemos: 
 
 

훼 =
퐴
푆

 
 

Donde  
 
Af: absorción para la frecuencia f (en m2)  
S: superficie del material (m2)  
α

f

: coeficiente de absorción del material para la frecuencia f. 

NOTA: se ha considerado para S (260m2) un material homogéneo. 

  
훼 (Oct63Hz) =

56,798
956,25 = 0,086 

 

Así, tenemos que: 

 

 

 

 

 
4.- El tiempo de reverberación medio ((T500+T1000+T2000)/3. Para calcular el tiempo de reverberación de la sala 
Tmid, utilizaremos la siguiente expresión: 
 
 

푇 = (	
푇500 + 푇1000 + 푇2000

3 ) 

 

 

 

  

푇 =
3,173 + 3,105 + 2,375

3 			; 			푻풎풊풅 = ퟐ,ퟖퟖퟒ	풔품 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈT
 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero

 

Reverberation Time

POSICIÓN R44 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 2,66 2,75 2,13 2,11 1,64 1,58

T20
999 2,77 1,69 2,31 2,25 1,54 1,67

POSICIÓN R45 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 2,3 2,7 2,19 2,07 1,65 1,54

T20
3,5 1,64 2,63 2,17 2,03 1,69 1,57

POSICIÓN R46 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 2,58 2,58 2,26 2,08 1,71 1,56

T20
2,6 2,24 2,29 2,44 2,14 1,72 1,55

POSICIÓN R47 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30

999 2,86 2,93 2,39 2,14 1,75 1,55

T20
2,88 2,96 3,01 2,32 2,03 1,77 1,55

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz
T30 2,600 2,740 2,243
T20 2,403 2,405 2,310

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T.REV. 2,600 2,740
ABS. 10,745 10,196

COMPROB. 2,616 2,757

T. mt. SUPUESTO 4GIMNASIO: 2,871 sg. 

T. mt. SUPUESTO 5 GIMNASIO: 2,884sg. 

T. REVERBERACIÓN GIMNASIO : 

(SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (2,871+2,884)/2 = 2,877sg 

 

SUPUESTO 6º: AULA 1.1 

 

F1 : FUENTE EMISORA 

R : POSICIÓN SONÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.- Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en el AULA 1.1 (P1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de l
para hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera:
 

Tr	(Oct125Hz) = (	
2,66

퐓퐫	(퐎퐜퐭ퟔퟑ퐇퐳

 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera:
 

 

 

 

Para comprobar los resultados, utilizamos la siguiente expresión:
 
 

Tr	 = 0,161
 
 
Donde: 
 
Tr: tiempo de reverberación (en s)  
V: volumen del recinto en (m3)  
A: absorción acústica del local (en m2)  
4mV: absorción del aire del recinto  
 
También utilizaremos los valores de absorción calculados en el apartado 2

NOTA: 4Mv despreciable para V < 250 m3 = 0v 

 

Tr	 = 0,161 ·
174,60

10,745 +

 

 

 

 

 

 

 

2.- La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. 
la absorción promedio A(f) 

 

T	 =
0,16V

A

F1 
R46 

R45 

R47 

R44 

REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,243 2,100 1,688 1,558
2,310 2,113 1,680 1,585

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,740 2,243 2,100 1,688 1,558

10,196 12,458 13,303 16,555 17,936

2,757 2,257 2,113 1,698 1,567

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de las medidas para cada frecuencia; 
promedio para cada frecuencia de la siguiente manera: 

66 + 2,30 + 2,58 + 2,86
4 	) 

퐎퐜퐭ퟔퟑ퐇퐳) = ퟐ,ퟔퟎ	퐬퐠. 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 

expresión: 

161 · (	
V

A + 4mV	) 

los valores de absorción calculados en el apartado 2. 

60
+ 0 = 2,61	sg			., 퐎퐊 

La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. Utilizaremos la siguiente expresión para hallar 

> A	 =
0,16V

T  



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈT
 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 2,600 2,740 2,243 2,100 1,688 1,558
ABS. 10,745 10,196 12,458 13,303 16,555 17,936

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
coeficiente absorción αf 0,051 0,049 0,060 0,064 0,079 0,086
absorción frecuencia A(f) 10,745 10,196 12,458 13,303 16,555 17,936

AULA 1.1 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 6 2,600 2,740 2,243 2,100 1,688 1,558

Reverberation Time

POSICIÓN R48 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 1,96 2,17
T20 3,83 2,2 2,03

POSICIÓN R49 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 3,25 2,67
T20 2,37 4,01 3,09

POSICIÓN R50 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,75 2,63
T20 2,59 2,25 2,49

POSICIÓN R51 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,37 2,47
T20 999 2,54 2,01

POSICIÓN R52 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz
T30 999 2,23 2,33
T20 2,89 2,15 2,21

 

A(Oct125Hz) =
0,16V
푇 			; 						A(Oct125Hz) =

0,16 · 174,60
2,60 = 10,745 

 

 

 

 

3.- El coeficiente de absorción promedio de las medidas para cada frecuencia. Para hallar el coeficiente de absorción promedio, 
tenemos: 
 
 

훼 =
퐴
푆

 
Donde  
 
Af: absorción para la frecuencia f (en m2)  
S: superficie del material (m2)  
α

f

: coeficiente de absorción del material para la frecuencia f. 

NOTA: se ha considerado para S (260m2) un material homogéneo. 

  
훼 (Oct125Hz) =

10,745
208,80 = 0,051 

 

Así, tenemos que: 

 

 

 

 

4.- El tiempo de reverberación medio ((T500+T1000+T2000)/3. Para calcular el tiempo de reverberación de la sala 
Tmid, utilizaremos la siguiente expresión: 
 
 

푇 = (	
푇500 + 푇1000 + 푇2000

3 ) 

 

 

 

  

푇 =
2,243 + 2,100 + 1,688

3 			; 			푻풎풊풅 = ퟐ,ퟎퟏ	풔품 

 

 

SUPUESTO 7º: AULA 1.1 

F1 : FUENTE EMISORA 

R : POSICIÓN SONÓMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.- Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

F1 

R52 

R51 

R50 

REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,17 2,33 2,13 1,72 1,57
2,03 2,21 2,21 1,73 1,62

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,67 2,29 2,1 1,68 1,54
3,09 2,29 2,1 1,72 1,62

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,63 2,5 2,08 1,66 1,55
2,49 2,26 1,93 1,59 1,58

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,47 2,39 2,17 1,66 1,57
2,01 2,37 2,27 1,68 1,63

Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,33 2,34 2,07 1,64 1,54
2,21 2,27 2,18 1,62 1,53

Resultados de las medidas de tiempos de reverberación realizadas en el AULA 1.1 (P1): 

R48 

R49 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T30 2,512 2,454 2,370 2,110 1,672 1,554
T20 3,288 2,958 2,850 2,673 2,085 1,995

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
T.REV. 2,512 2,454 2,370 2,110 1,672 1,554
ABS. 11,121 11,384 11,787 13,240 16,708 17,977

COMPROB. 2,528 2,469 2,385 2,123 1,682 1,564

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,512 2,454 2,370 2,110 1,672 1,554

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,512 2,454 2,370 2,110 1,672 1,554

11,121 11,384 11,787 13,240 16,708 17,977

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
coeficiente absorción αf 0,053 0,055 0,056 0,063 0,080 0,086
absorción frecuencia A(f) 11,121 11,384 11,787 13,240 16,708 17,977

Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
2,512 2,454 2,370 2,110 1,672 1,554

En primer lugar, vamos a calcular el tiempo de reverberación promedio de las medidas para cada frecuencia; 
para hallar el tiempo de reverberación, obtenemos el promedio para cada frecuencia de la siguiente manera: 
 

Tr	(Oct125Hz) = (	
1,96 + 3,25 + 2,75 + 2,37 + 2,23

5 	) 

퐓퐫	(퐎퐜퐭ퟔퟑ퐇퐳) = ퟐ,ퟓퟏퟐ	퐬퐠. 

 

Los valores promedios, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 
 

 

 

 

Para comprobar los resultados, utilizamos la siguiente expresión: 
 
 

Tr	 = 0,161 · (	
V

A + 4mV	) 

 
 
Donde: 
 
Tr: tiempo de reverberación (en s)  
V: volumen del recinto en (m3)  
A: absorción acústica del local (en m2)  
4mV: absorción del aire del recinto  
 
También utilizaremos los valores de absorción calculados en el apartado 2. 

NOTA: 4Mv despreciable para V < 250 m3 = 0v 

 

Tr	 = 0,161 ·
174,60

11,121 + 0 = 2,528	sg			., 퐎퐊 

 

 

 

 

 

 

2.- La absorción A(f) promedio de las medidas para cada frecuencia. Utilizaremos la siguiente expresión para hallar 
la absorción promedio A(f) 

 

 

 

 

T	 =
0,16V

A > A	 =
0,16V

T  

 

A(Oct125Hz) =
0,16V
푇 			; 						A(Oct125Hz) =

0,16 · 174,60
2,512 = 11,121 

 

 

 

3.- El coeficiente de absorción promedio de las medidas para cada frecuencia. Para hallar el coeficiente de absorción promedio, 
tenemos: 
 
 

훼 =
퐴
푆

 
Donde  
 
Af: absorción para la frecuencia f (en m2)  
S: superficie del material (m2)  
α

f

: coeficiente de absorción del material para la frecuencia f. 

NOTA: se ha considerado para S (260m2) un material homogéneo. 

  
훼 (Oct63Hz) =

11,121
208,80 = 0,053 

 

Así, tenemos que: 

 

 

 

 

4.- El tiempo de reverberación medio ((T500+T1000+T2000)/3. Para calcular el tiempo de reverberación de la sala 
Tmid, utilizaremos la siguiente expresión: 
 
 

푇 = (	
푇500 + 푇1000 + 푇2000

3 ) 

 

 

 

  

푇 =
2,370 + 2,110 + 1,672

3 			; 			푻풎풊풅 = ퟐ,ퟎퟓ	풔품 

 
 
 
 
 



 ESTUDISPREVIS :REHABILITACIÓENERGÈTICA; ACONDICIONAMENTACÚSTIC, TÈRMIC, LUMÍNIC 

 

Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

GIMNASIO Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 4 2,888 3,403 3,223 2,995 2,396 2,318

Tº REVERB. 2,871 sg.

GIMNASIO Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 5 2,694 3,153 3,173 3,105 2,375 2,319

Tº REVERB. 2,884 sg.

AULA 1.1 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 6 2,600 2,740 2,243 2,100 1,688 1,558

Tº REVERB. 2,01 sg.

AULA 1.1 Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 7 0,000 2,512 2,454 2,370 2,110 1,672 1,554

Tº REVERB. 2,051 sg.

BIBLIOT. Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 1 0,853 0,795 0,772 0,798 0,937 0,938 0,898

Tº REVERB. 0,891 sg.

BIBLIOT. Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 2 1,078 0,987 0,760 0,840 0,897 0,920 0,898

Tº REVERB. 0,886 sg.

SALA ACTOS Oct63Hz Oct125Hz Oct250Hz Oct500Hz Oct1kHz Oct2kHz Oct4kHz
SUPUEST. 3 1,623 1,553 1,362 0,897 0,757 0,727 0,708

Tº REVERB. 0,793 sg.

T. mt. SUPUESTO 6AULA 1.1 :2,01sg. 

T. mt. SUPUESTO 7 AULA 1.1 : 2,051sg. 

T. REVERBERACIÓN AULA : 

(SUP. 6 + SUP. 7) / 2  =  (2,01+2,05)/2 = 2,035sg 

 
 
Resultados. Comparamos resultados obtenidos con normativa  (2.2 Valores límite de tiempo de reverberación (CTE DB-HR)): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

T. mt. SUPUESTO 1 BIBLIOTECA: 0,891 sg. 

T. mt. SUPUESTO 2 BIBLIOTECA: 0,886 sg. 

T. REVERBERACIÓN BIBLIOTECA : 

(SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (0,891+0,886)/2 = 0,888 sg 

 

- No se exige ninguna limitación, ateniendo a su uso. 

 

 

 

 

 

 

- No se exige ninguna limitación, ateniendo a su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. mt. SUPUESTO 4GIMNASIO: 2,871 sg. 

T. mt. SUPUESTO 5 GIMNASIO: 2,884sg. 

T. REVERBERACIÓN GIMNASIO : 

(SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (2,871+2,884)/2 = 2,877sg 

 

- No se exige ninguna limitación, ateniendo a su uso. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

T. mt. SUPUESTO 6 AULA 1.1 : 2,01 sg. 

T. mt. SUPUESTO 7 AULA 1.1 : 2,051 sg. 

T. REVERBERACIÓN GIMNASIO : 

(SUP. 6 + SUP. 7) / 2  =  (2,01+2,05)/2 = 2,035 sg 
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- Tiempo de reverberación máximo permitido CTE-HR = 0,7 s 

 

PRESA DE DADES Tr 

En el cas del IES MEDITERRÀNIA, referim a continuació un resum dels resultat obtinguts; aquest apartat compren  
l’estudi dels usos més significatius del centre. 

 

Biblioteca (Posició A Font): 

��EMISSOR 1: Posició centrada-part allunyada respecte entrada (Veure annex acústica) 

��RECEPTOR: Arxius de registre 027 / 028 / 029 / 030 / 031 / 032 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig.2.2) 

Tmig de biblioteca = 0,772+0,798+0,937= 0,891 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

 

Biblioteca (Posició B Font): 

��EMISSOR 1: Posició centrada-part propera respecte entrada (Veure annex acústica) 

��RECEPTOR: Arxius de registre 033 / 034 / 035 / 036 / 037 / 038 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig.2.3) 

Tmig de biblioteca = 0,840+0,897+0,920= 0,886 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. mt. SUP. BIBLIOTECA: 0,891 sg. 

T. mt. SUP. 2 BIBLIOTECA: 0,886 sg. 

 

T. REVERBERACIÓ BIBLIOTECA : 

 

(SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (0,891+0,886)/2 = 0,888 sg 

 

Sala d'actes: 

 

��EMISSOR 1: Posició centrada en tarima ó escenari (Veure annex acústica) 

��RECEPTOR: Arxius de registre 001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 012  (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig.2.4) 

Tmig de sala d'actes = 0,897+0,757+0,727= 0,793 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

 

Gimnàs (Posició A Font): 

 

��EMISSOR 1: Posició centrada (Veure annex acústica) 

��RECEPTOR: Arxius de registre 088 / 089 / 090 / 091 / 092 / 093 / 094 / 095 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig.2.5) 

Tmig de gimnàs = 3,223+2,995+2,396= 2,871 s 

No s’exigeix cap limitació atenent al seu ús. 

 

Gimnàs (Posició B Font): 

 

��EMISSOR 1: Posició centrada, a 2 mts de l'entrada (Veure annex acústica) 

��RECEPTOR: Arxius de registre 096 / 097 / 098 / 099 / 100 / 101 / 102 / 103 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig.2.6) 

Tmig de gimnàs = 3,173+3,105+2,375= 2,884 s 

 

 

T. mt. SUP. 4 GIMNÀS: 2,871 sg. 

T. mt. SUP. 5 GIMNÀS: 2,884 sg. 

Fig. 2.9. Mesura de temps reverberació a la biblioteca. 
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Projectistes PFG:  Francisco Javier Pacha Conde, Mohamed Driouech Directors PFG: Angelina Peñaranda Ayllon;  Manuel Agustiño Otero 

 

 

T. REVERBERACIÓN GIMNÀS : 

 

(SUP. 1 + SUP. 2) / 2  =  (2,871+2,884)/2 = 2,877 sg 

 

Aula 1.1. (Posició A Font): 

 

��EMISSOR 1: Posició centrada part propera respecte entrada (Veure annex acústica) 

��RECEPTOR: Arxius de registre 044 / 045 / 046 / 047 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig.2.7) 

Tmig de biblioteca = 3,173+3,105+2,375= 2,01 s 

- Temps de reverberació màxim permès CTE-HR = 0,7 s 

 

Aula 1.1. (Posició B Font): 

 

��EMISSOR 1: Posició centrada a 1 mts de la pisarra; (Veure annex acústica) 

��RECEPTOR: Arxius de registre 048 / 049 / 050 / 051 / 052 (excel) 

 

Tr mitjana per freqüències (Fig.2.8) 

 

Tmig de biblioteca = 2,243+2,100+1,688= 2,051 s 

- Temps de reverberació màxim permès CTE-HR = 0,7 s 

 

T. mt. SUP. 6 AULA 1.1 : 2,01 sg. 

T. mt. SUP. 7 AULA 1.1 : 2,051 sg. 

 

T. REVERBERACIÓ AULA : 

 

(SUP. 6 + SUP. 7) / 2  =  (2,01+2,05)/2 = 2,035 sg 
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