
Determinació del consum energètic d’un edifici administratiu  Pàg.  1 

 

Resum 

El present projecte té com a objectiu fonamental obtenir un edifici administratiu òptim en quant a 

consums energètics totals (calefacció, refrigeració i il·luminació) amb la utilització de vidres 

energèticament eficients que s’adaptin a les característiques d’aquesta tipologia de 

construccions. Per a tal efecte, degut a que les característiques tèrmiques dels espais varien en 

funció de l’orientació, l’estudi es basa en determinar les millors combinacions de les propietats i 

característiques dels vidres que minimitzen el consum de la planta en funció de l’orientació que 

tingui l’espai. 

Per a trobar les demandes generades i els consums respectius dels espais, s’utilitzen els 

programes de simulació Lider i Calener GT. Aquests són dos programes oficials a l’Estat 

Espanyol d’avaluació de la demanda energètica i de certificació energètica respectivament. El 

primer s’utilitza per a modelar l’edifici i el segon per a obtenir els resultats utilitzats per a realitzar 

l’estudi. En ambdós programes s’utilitzen propietats dels vidres que compleixen amb els 

requisits del Codi Tècnic de l’Edificació i amb el Decret d’Ecoeficiència vigent a Catalunya. 

La solució adoptada que resulta més eficient energèticament, per a un edifici situat a la ciutat de 

Barcelona, és la utilització de vidres molt aïllants i amb un reduït factor solar (baixa admissió de 

radiació solar). Per a totes les orientacions, cal dissenyar grans finestres que permetin l’entrada 

de llum natural per assegurar així un bon nivell de confort lumínic als treballadors. 

Posteriorment es realitzen diverses variacions en l’edifici de partida, com pot ser el canvi de 

zona climàtica (s’estudien els casos de Sevilla i Burgos), el no considerar el confort lumínic com 

a requisit bàsic (les finestres poden tenir ara menor superfície) o el canvi en el sistema de 

producció considerat (variació dels rendiments que provoquen una variació dels consums). 

Finalment, per tal de determinar si les conclusions extretes en quant a les característiques i 

propietats dels vidres es poden extrapolar a altres edificis d’oficines, s’analitza un cas real de les 

oficines de Grupo JG. A l’aplicar els vidres escollits anteriorment, el consum de l’oficina es veu 

reduït en un 15% aproximadament. 
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1. Glossari 

Transmitància tèrmica (U) [W/m2K]: Quantitat de calor que travessa l’envidrament en estat 

estable, per unitat de superfície, per aconseguir una diferència de temperatura d’1 ºC entre les 

dues atmosferes de cada costat de la fulla de vidre.  

Emissivitat (ε) [adimensional]: Capacitat d’una superfície per irradiar calor; com menor sigui 

l’emissivitat d’una superfície, major serà la seva reflexió. Aquesta pot assolir valors entre 0 i 1 

(emissor perfecte, “cos negre”). 

Transmissió lluminosa (T) [adimensional]: Percentatge de llum visible de l’espectre solar que 

deixa passar un vidre cap a l’interior de l’edifici. El seu valor oscil·la entre 0 i 1. 

Factor solar (g) [adimensional]: Relació entre l’energia solar incident a un vidre i l’energia solar 

que entra a un espai (fracció d’energia transmesa + l’energia absorbida i posteriorment irradiada 

a l’interior pel vidre). Aquest valor oscil·la entre 0 i 1. 

Selectivitat [adimensional]: És la relació entre la transmissió lluminosa (T) i el factor solar (g) d’un 

vidre. Aquesta és sempre un valor comprès entre 0 i 2. 

Infiltracions [renovacions/hora]: Entrada d’aire exterior a l’edifici per escletxes de portes i 

finestres. 

VEEI [W/m2·100 lux]: Valor que mesura l’eficiència energètica de la il·luminació. Representa la 

potència a instal·lar per obtenir una il·luminació mitja de 100 lux. 

VEEIlim [W/m2·100 lux]: Valor màxim del VEEI, el qual s’obté de la taula 2.1 del DB-HE3. El seu 

valor depèn de l’ús de l’espai. 





Determinació del consum energètic d’un edifici administratiu  Pàg.  9 

 

2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aprofitant els programes d’eficiència energètica d’edificis que hi ha disponibles des de que es 

va aprovar a Espanya el procediment bàsic de certificació d’edificis l’any 2007, es considera 

interessant estudiar la variació del consum en funció de les característiques i propietats de les 

finestres. Aquest pot ser un pas més en la construcció d’edificis energèticament sostenibles.   

2.2. Motivació 

La conscienciació de l’estudiant del respecte al medi ambient (fomentant la construcció d’edificis 

eficients energèticament), juntament amb la col·laboració al Departament de Consultoria i 

Simulació de l’empresa Grupo JG Ingenieros Consultores de Proyectos S.A., dedicada al 

disseny d’instal·lacions dels edificis, han estat les principals motivacions per a la realització del 

projecte. 

Actualment, termes com la consciència ecològica o el desenvolupament sostenible comencen a 

agafar importància en una societat on el consum energètic és cada vegada major. Una de les 

vies de solució és actuar sobre la pell dels edificis, utilitzant tecnologies que permetin 

aconseguir reduir aquest consum, a la vegada que mantenen el confort lumínic que exigeixen 

els usuaris. Aconseguir aquesta reducció implicaria reduir també l’emissió de gasos 

contaminants al l’atmosfera, fet que tindria una repercussió directa al medi ambient.  

2.3. Requeriments previs 

Per analitzar el consum energètic d’un edifici administratiu, ha calgut primerament documentar-

se al respecte per determinar quines variables afectaven a la seva demanda. A més, per obtenir 

resultats que permetin l’anàlisi del consum, ha calgut aprendre el funcionament de diferents 

mecanismes d’eficiència energètica i confort dels usuaris, els quals s’han centrat en la utilització 

de 3 softwares. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal és obtenir un edifici administratiu a la ciutat de Barcelona òptim en quant a 

consums energètics totals (calefacció, refrigeració i il·luminació). La valoració d’aquests 

consums es realitzarà utilitzant les eines oficials de certificació energètica. Per aconseguir la 

reducció del consum, es contrastaran diverses composicions i característiques de les finestres 

fins a obtenir aquella que ofereixi un edifici eficient energèticament.  

Posteriorment, una vegada s’hagin establert els consums energètics totals, es realitzaran 

diverses simulacions variant paràmetres que s’havien considerat fixos fins aleshores. Aquestes 

seran: realitzar simulacions a les ciutats de Sevilla i Burgos per determinar com afecta la zona 

climàtica als consums globals de l’edifici; no considerar el confort lumínic com a requeriment 

bàsic per a l’elecció dels vidres o canviar els sistemes de producció per veure el seu efecte al 

consum. Per totes aquestes simulacions, també s’establiran les propietats i característiques 

òptimes de les seves finestres per a obtenir el mínim consum energètic possible.  

Un altre objectiu del projecte és que les conclusions que s’obtinguin serveixin de referència i es 

puguin extrapolar a d’altres projectes d’edificis d’oficines, sempre i quan es compleixin una sèrie 

de similituds, per tal d’obtenir edificis eficients i respectuosos amb el medi ambient. Per tant, es 

realitzarà una simulació d’un edifici real d’oficines aplicant els resultats obtinguts i s’analitzarà en 

aquest cas la variació del consum energètic global. 

3.2. Abast del projecte 

El projecte té com a finalitat obtenir el mínim consum possible d’un edifici administratiu, variant 

únicament les propietats i característiques de les finestres. Per tant, no són objecte de l’estudi 

variacions que es puguin fer a les característiques del control d’il·luminació o la col·locació de 

proteccions solars que siguin externes als vidres. 
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4. Els edificis administratius: estat de l’art 

4.1. Introducció 

Els edificis administratius són construccions destinades a la convivència de persones durant la 

jornada laboral. Per l’usuari del lloc de treball, un dels principals requeriments és que aquest li 

permeti desenvolupar la seva funció de la manera més còmode i eficaç possible, així com que li 

resulti agradable sensorialment (en quant a la temperatura, a la humitat, a la renovació de l’aire, 

a la il·luminació...). Tal i com es veurà al llarg del projecte, per complir aquests requeriments 

esmentats és essencial que l’edifici aprofiti al màxim la llum natural; aquest tipus d’il·luminació 

s’obté a partir de finestres a les façanes. L’orientació és també una característica molt important, 

ja que en funció d’aquesta varia la quantitat i uniformitat de la llum natural, així com la demanda 

tèrmica de l’edifici. 

4.2. Eficiència energètica 

El concepte de sostenibilitat en l’edificació pot ser interpretat des de diversos punts de vista. 

Tenint present que per a la construcció de qualsevol edifici modern s’utilitzen procediments i 

materials que requereixen recursos de la naturalesa, es pot hom donar compte de la poca 

precisió amb la qual es defineix un edifici amb el terme sostenible. Es pot, doncs, projectar i 

construir amb la màxima sensibilitat ecològica i la major eficiència possible, però sabent que a 

les arrels del fet constructiu està l’agressió al medi natural i als seus recursos. Per tant, d’aquí en 

endavant, s’utilitzarà el concepte d’eficiència energètica, ja que es considera més apropiat que 

no el de sostenibilitat energètica.  

Unes possibles solucions per a reduir aquesta agressió de la que es parlava al medi ambient 

són: la composició intel·ligent de les seves façanes (variant la composició i tamany dels vidres a 

cada orientació per minimitzar els consums), aconseguir un bon aprofitament climàtic amb 

l’orientació de l’edifici o la instal·lació de sistemes d’aprofitament de la llum natural. A continuació 

es desenvolupen breument: 

4.2.1. Característiques de les façanes 

Pel que fa als requeriments de les façanes relacionats amb el concepte d’eficiència energètica, 

es poden diferenciar: els requeriments energètics, regits pel correcte compliment de la 

normativa (Codi Tècnic de l’Edificació [1]), i els requeriments mediambientals. 
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Dins dels requeriments energètics es troben els relacionats amb la qualitat de l’aire interior, el 

confort tèrmic i l’acústic.  

Als mediambientals es pot fer una distinció entre els requeriments exteriors i els interiors. El 

confort general dels usuaris, que inclou una correcta il·luminació i una màxima qualitat de l’aire, 

forma part dels requeriments ambientals interiors. Els exteriors estan basats en l’adequació a 

l’entorn i el foment de la sostenibilitat. 

A les façanes existeix una dialèctica que és, generalment, entre la consistència estructural i 

l’aprofitament de la llum natural (a partir d’obertures). La il·luminació natural és un gran valor de 

l’animació laboral, doncs millora l’estat d’ànim del treballador. Però el vidre en façana és un 

element crític degut a que provoca en si mateix transmissió de calor, entre d’altres (com pot ser 

soroll o problemes amb el foc). 

Tal i com s’ha vist, degut a aquesta dialèctica present entre alguns dels requeriments sol·licitats 

als tancaments exteriors dels edificis d’oficines (aïllament tèrmic i aprofitament de la llum 

natural), s’ha d’escollir una solució de compromís, ja que aquests dos requeriments són bàsics 

per aconseguir el confort dels usuaris i contribuir a l’estalvi energètic. Per aquest motiu, s’haurà 

d’optar per solucions de tancaments exteriors que vagin més enllà dels valors límits que 

estableix la normativa i adaptar-se a noves solucions constructives. 

4.2.2. Orientació 

L’orientació de l’edifici és un factor determinant per un disseny energèticament eficient. Segons 

la definició del Codi Tècnic de l’Edificació, les façanes s’agrupen segons sis orientacions, en 

funció de l’angle que formen el nord geogràfic i la normal exterior de la façana [Fig. 4.1.]. 

 

 

 

 

 

 

 
[Fig. 4.1.] Orientacions de les façanes (CTE-DB-HE1, pàg.10) 
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Saber l’orientació és una informació indispensable a l’hora de dissenyar un edifici, degut a que 

aquesta és la variable que més influirà a l’hora de decidir la composició i tamany dels vidres per 

tal de reduir el consum energètic. Per exemple, una sala orientada al sud rebrà més guany solar 

que una altra orientada al nord; aquest fet s’ha de considerar a l’hora de l’elecció del tamany i 

composició dels vidres si es vol minimitzar els consums en il·luminació, refrigeració i calefacció.  

4.2.3. Sistemes d’aprofitament de la llum natural 

La instal·lació d’il·luminació d’una oficina ha de satisfer els requisits estipulats per normativa 

recolzats per recomanacions d’entitats especialitzades.  

Segons el CTE, els edificis d’oficines han de disposar d’instal·lacions d’il·luminació adequades a 

les necessitats dels usuaris, i a la vegada, eficaces energèticament mitjançant diversos 

sistemes a zones que reuneixin unes determinades condicions. Per tal de complir aquest segon 

requisit, existeixen diverses solucions: un sistema de control automàtic (que permet ajustar 

l’encesa a l’ocupació real de la zona) i un sistema amb regulació (que optimitza l’aprofitament de 

la llum natural regulant el nivell d’il·luminació). 

A continuació es plantegen diverses consideracions que s’han de tenir en compte per a un bon 

disseny de la instal·lació d’il·luminació i el seu control. Cal destacar que algunes d’aquestes 

estan especialment dirigides per a edificis d’ús administratiu: 

Aspectes relacionats amb el càlcul: 

- Uniformitat als nivells d’il·luminació i evitar l’enlluernament 

- El pla considerat per a la il·luminància mitja horitzontal [lux] és un pla horitzontal paral·lel 

al sòl i a una altura de 0,8m. 

- El paràmetre d’il·luminació recomanat per un edifici d’oficines, segons el Reial Decret 

486/1997, ha de ser d’uns 500 lux. 

Aspectes energètics: 

- Utilització sempre que sigui possible de la il·luminació natural. En el cas de que la 

superfície envidrada sigui considerable, es recomanable instal·lar lluminàries regulables 

mitjançant un sistema de control. 
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- A les àrees d’ús esporàdic (arxius, passadissos, escales, lavabos...) s’haurà de disposar 

d’un sistema de detecció de presència o de temporització. Aquests sistemes tenen una 

doble repercussió, tant a l’aspecte de millora de l’eficiència energètica com en 

l’increment del confort de l’usuari. 
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5. Caracterització de les finestres 

5.1. Introducció 

La persecució d’una arquitectura basada en la llum natural, que jugui amb la transparència i el 

reflex, és avui en dia determinant en un gran nombre de projectes. Però, a més d’aquesta 

funció merament estètica, el vidre respon perfectament a les necessitats quotidianes del confort 

diari dels usuaris: aïllament tèrmic i acústic, protecció solar, control de la llum i seguretat enfront 

impactes. 

5.2. Propietats dels vidres 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els edificis administratius han de ser dissenyats d’acord a 

dos objectius fonamentals: el confort de les persones de l’interior i l’eficiència energètica. Per a 

obtenir resultats satisfactoris en aquestes dues vessants, cal estudiar amb deteniment totes les 

possibles combinacions que es poden fer amb el vidre. Per tant, a continuació s’analitzen els 

següents aspectes: aïllament tèrmic, control solar i control de la lluminositat.  

Abans d’analitzar aquestes propietats, cal primer fer una breu introducció als conceptes de 

radiació, llum i calor. 

La radiació solar és únicament un petit percentatge de l’espectre d’ones electromagnètiques (de 

280nm a 2500nm). La seva composició es mostra a la taula següent [Taula 5.1.] i es defineix 

com la suma de la radiació directa i la radiació difusa. Aquesta depèn de l’estació de l’any, de la 

latitud, de les condicions meteorològiques, de la contaminació...  

(1) nm = nanòmetre = 10-9m 

La llum és la part de l’espectre solar (de 380nm a 780nm) visible a l’ull humà. Aquesta, no 

només es percep amb la vista, sinó també en forma de calor. 

La calor prové de dues fonts: de l’espectre solar (generat pels raig UV, la llum i la radiació IR 

d’ona curta) i dels objectes (bombetes, radiadors, etc., en forma de radiació IR d’ona llarga). 

Tipus de radiació Longitud d’ona [nm(1)] Percentatge d’energia 
UV (ultraviolada) 280 a 380 Aproximadament un 5% 

Llum visible 380 a 780 Aproximadament un 50% 
IR (infraroja) 780 a 2.500 Aproximadament un 45% 

[Taula 5.1.]  Composició de l’espectre solar 
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[Fig. 5.1.]  Doble envidrament 

 (AGC Manual del vidrio, 2008, pàg.35) 

5.2.1. Aïllament tèrmic 

L’aïllament tèrmic és una de les característiques més importants per tal d’aconseguir un edifici 

eficient energèticament. Una diferència de temperatura entre dos punts d’un cos qualsevol 

provoca la transmissió de calor del punt calent cap al punt fred. Aquest es pot transmetre de 

diverses maneres: 

- Per conducció: el calor es transmet d’una molècula a una altra quan el material 

s’escalfa. 

- Per convecció en líquids i gasos: les variacions de temperatura provoquen diferències 

de densitat i conseqüentment moviment de les molècules que tendeixen a compensar la 

diferència de temperatures, ja que les parts més calentes tenen una massa menor i 

ascendeixen, mentre que succeeix el contrari amb les fredes. 

- Per radiació: tot cos escalfat emet energia en forma de radiació electromagnètica. 

Aquesta forma de transmissió no exigeix un contacte directe entre els cossos. 

La propietat que determina el grau d’aïllament d’un vidre és la transmitància tèrmica U [W/m2K], 

la qual es defineix com la quantitat de calor que travessa l’envidrament en estat estable, per 

unitat de superfície, per aconseguir una diferència de temperatura d’1ºC entre les dues 

atmosferes de cada costat de la fulla de vidre. Per tant, per a reduir al mínim la pèrdua d’energia 

i assegurar així un aïllament tèrmic òptim, la transmitància tèrmica de l’envidrament ha de ser el 

més baixa possible. Al mercat hi ha diversos tipus de vidres que s’utilitzen com a aïllants: 

- El doble envidrament: consisteix en dues 

fulles de vidre separades per un 

espaiador per tal d’aconseguir una 

cambra d’aire plena d’aire sec. Degut a 

que l’aire té una conductivitat tèrmica de 

0,025W/mK (a 10ºC) i el vidre d’1W/mK, 

la cambra d’aire potencia les propietats 

aïllants i redueix el valor de la 

transmitància tèrmica. A la figura es pot 

observar un doble envidrament, a on les 

seves cares es numeren de l’1 al 4 (de 

l’exterior cap a l’interior) [Fig. 5.1.]. 
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[Fig. 5.2.]  Factors energètics 

 (AGC Manual del vidrio, 2008, pàg.52) 

- Doble envidrament amb gasos nobles: és una millora del doble envidrament amb 

cambra d’aire. Consisteix en utilitzar gasos nobles (argó o kriptó) en comptes de l’aire, 

degut a que tenen una conductivitat tèrmica menor. 

- Doble envidrament d’alt rendiment: també anomenats de baixa emissivitat (relació entre 

l’energia emesa per una determinada superfície, i l’emesa a la mateixa temperatura, per 

un “emissor perfecte”), té com a funció conservar la calor dins de l’edifici i millorar el 

confort tèrmic. Es tracta d’una capa aplicada a la posició 2 o 3 [Fig. 5.1.], que té la funció 

d’augmentar la reflexió, cap a l’interior o l’exterior de l’edifici, del calor absorbit per 

l’envidrament. 

- Triple envidrament: es tracta de tres fulles de vidre i dues cambres d’aire interposades 

entre les mateixes. Aquesta solució s’utilitza per a obtenir valors de transmitàncies 

tèrmiques inferiors a 1W/m2K, tot i que són envidraments amb un gruix i un pes elevats.  

5.2.2. Control solar 

El control solar és necessari tenir-lo en 

compte, degut a que condiciona en gran 

part el consum en refrigeració que tindrà 

l’edifici. Per poder entendre el 

comportament d’un vidre enfront de 

l’energia que rep, cal primer realitzar un 

anàlisis dels factors energètics. Quan 

els rajos solars incideixen en un vidre, la 

radiació solar φe que hi arriba (entre 

280nm i 2.500nm) pot dividir-se en 

diverses parts [Fig. 5.2.]:   

- Una part ρe φe reflexada cap a l’exterior, on ρe és l’energia reflexada directament pel 

vidre. 

- Una part τe φe transmesa a través de l’envidrament, on φe és l’energia transmesa 

directament per l’envidrament. 

- Una part αe φe absorbida per l’envidrament, on αe és l’energia absorbida directament per 

l’envidrament; aquesta última es divideix en: 
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[Fig. 5.3.]  Factors lluminosos 

 (AGC Manual del vidrio, 2008, pàg.53) 

- Una part qi φe emesa cap a l’interior, on qi és el factor de transferència 

secundària de calor cap a l’interior. 

- Una part qe φe emesa cap a l’exterior, on qe és el factor de transferència 

secundària de calor cap a l’exterior.  

Els factors descrits compleixen les següents equacions: τe + αe + φe = 1 i αe = qe +qi. Una 

vegada s’ha comentat com influeix el vidre en l’energia que incideix en ell, es defineix el factor 

solar d’un vidre (g) com la relació entre l’energia solar incident i l’energia solar que entra a un 

espai (fracció d’energia transmesa a través de l’envidrament + l’energia absorbida pel vidre i 

posteriorment irradiada cap a l’interior).  

La utilitat del factor solar resideix en la limitació de la calor solar que el vidre permet que entri a 

dins de l’edifici; aquesta calor penetra per transmissió directa o indirecta, tal i com s’ha vist 

anteriorment. Una vegada ha entrar a l’estància, es transmet cap als objectes que l’absorbeixen 

parcialment, s’escalfen i la retornen en forma de radiació infraroja d’ona llarga (superior a 2.500 

nm). Els vidres són pràcticament opacs a aquest tipus de radiació d’ona llarga, pel que la calor 

s’acumula a l’interior, augmentant la temperatura de la sala i produint el conegut efecte 

hivernacle. Per tant, utilitzar un factor solar adequat a cada vidre en funció de l’orientació, la 

zona climàtica, l’ús de l’espai... afavorirà significativament a reduir la quantitat de calor admesa, 

l’efecte hivernacle i conseqüentment el consum en refrigeració. Segons les característiques de 

l’envidrament, al mercat es poden trobar valors de factor solar que oscil·len entre el 10% i el 

80%. 

5.2.3. Control de la lluminositat  

De manera anàloga al procediment seguit 

per a la determinació dels factors 

energètics, els factors lluminosos es 

defineixen únicament sobre la part visible 

de l’espectre solar (veure [Taula 5.1.]). Els 

factors de transmissió τv i reflexió ρv de la 

llum es defineixen respectivament com 

les parts de la llum visible transmesa i 

reflexada per l’envidrament [Fig. 5.3.]. 
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Cal destacar que la radiació absorbida pel vidre no és visible i per tant no es té en compte. Per 

tant, es pot definir la transmissió lluminosa d’un vidre (T) com la relació entre la llum visible 

incident i la que entra en un espai. 

Els vidres existents al mercat permeten aconseguir nivells de transmissió lluminosa que varien 

entre un 10% (en aplicacions destinades a reduir l’enlluernament) i un 90% (al cas dels vidres 

extraclars). 

Una vegada explicats els conceptes de control solar i control de la lluminositat, és necessari 

mencionar el concepte de vidre selectiu. Aquests tipus de vidres limiten la quantitat de calor que 

entra en un edifici sense reduir els nivells d’il·luminació. La selectivitat d’un vidre d’aquestes 

característiques es defineix com el quocient entre la seva transmissió lluminosa (T) i el seu 

factor solar (g). Aquesta és sempre un valor comprès entre 0 i 2: 0 correspon a un vidre opac 

amb un nivell de transmissió de la llum equivalent a 0 i 2 correspon a la selectivitat òptima, ja 

que la llum transmesa representa un 50% de l’espectre solar. Per tant, com més s’aproximi el 

valor a 2, més selectiu serà l’envidrament. 

5.3. Tipologia de finestres 

Pel que fa a les obertures de façanes, es poden trobar principalment dos tipus: finestra o mur 

cortina. La principal diferència és que el mur cortina ocupa tota la façana (100% de la 

superfície), mentre que la finestra no (<100% de la superfície). A continuació es fa una breu 

descripció d’un possible exemple de mur cortina. 

El mur cortina és una de les solucions més actuals i modernes en tancaments exteriors de vidre 

per a edificis d’oficines. Aquest es caracteritza per ser lleuger i estar anclat i penjat als forjats 

dels edificis. Normalment, els elements que el componen tenen una altura equivalent a una 

planta, i estan continguts amb una retícula metàl·lica autoportant, que actua com a bastidor i es 

troba fixada als forjats. Transfereix a l’edifici la filosofia general de transparència, i relaciona més 

properament l’interior i l’exterior. 

5.4. Proteccions solars 

Tot i no ser objecte de l’estudi, es considera una solució apta i molt estesa. Un dels principals 

problemes de les façanes en general, i de les envidrades de forma més significativa, és 

aconseguir un eficient control solar. A vegades, no n’hi ha prou amb la utilització de vidres amb 

reduïts factors solars i s’han d’utilitzar proteccions externes. 
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Per aconseguir controlar la radiació solar incident en el tancament al llarg de les diferents 

trajectòries solars en el transcurs de l’any, és aconsellable la utilització de proteccions solars. El 

seu disseny dependrà del clima de la regió, de l’orientació de l’edifici i dels elements propers a 

aquest. 

Les àrees on les condicions climàtiques siguin molt variables al llarg de l’any, s’hauran 

d’incorporar a les façanes proteccions solars fixes i mòbils, que permeten adaptar-se al grau 

d’insolació, ventilació o aïllament, a la vegada que no obstaculitzen la visió. És convenient una 

combinació adequada d’aquestes dues, especialment quan s’instal·len sistemes de control i 

s’incideixi en una adequada gestió per part de l’usuari.  

Per a la determinació de les proteccions solars necessàries cal tenir en compte també 

l’orientació de la façana. La façana sud haurà de ser dissenyada tenint en compte el gran guany 

tèrmic a l’estiu; un sistema de barrera situat a la part exterior (per evitar l’efecte hivernacle) 

proporcionarà una adequada protecció del calor. Pel que fa a la col·locació a façana, les 

proteccions horitzontals són funcionals orientades cap a sud, quan el sol roman alt. En canvi, és 

més recomanable col·locar-les verticals en orientacions est i oest. 

Hi ha diversos tipus de proteccions; la solució més experimentada és el para-sol format per 

lames o panells. Aquest es superposa al tancament de vidre aportant el control de la insolació.  
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6. Anàlisi de la normativa d’aplicació 

L’estudi que es pretén realitzar, es durà a terme sota les exigències establertes per l’aprovació 

del Reial Decret 47/2007, el 19 de gener, segons el qual s’aprova el procediment bàsic de 

certificació energètica d’edificis de nova construcció. A més, la ubicació de l’edifici d’oficines dins 

de Catalunya implica la necessitat de comparar les exigències establertes en l’esmentat Decret, 

amb les requeriments que es citen al Decret 21/2006, aprovat el 14 de febrer, pel qual es regula 

l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

Cal nombrar també el Reial Decret 314/2006, aprovat el 17 de març, pel qual s’aprova el Codi 

Tècnic de l’Edificació; l’entrada en vigor d’aquest implica el compliment del Document Bàsic - 

Estalvi d’Energia (DB-HE1). Aquest pretén aconseguir un ús racional de l’energia necessària per 

la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir que una part 

d’aquest consum provingui d’energies renovables. 

Una altra normativa que s’ha de tenir present és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en 

Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques (IT), aprovat pel Reial Decret 1027/2007 el 20 de 

juliol i d’obligat compliment des del 29 de febrer de 2008. 

Es necessari també consultar el Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril. En aquest Document, la 

normativa laboral defineix les condicions de visibilitat i les exigències visuals dels llocs de treball 

en funció de les activitats desenvolupades. 

Finalment, serà necessària la consulta de normes UNE per a la determinació de constants a 

l’hora de realitzar correctament la simulació de l’edifici. 
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7. Programes utilitzats per a realitzar l’estudi  

Per a la realització del treball, s’utilitzen els programes LIDER [2] i CALENER GT [3]. Aquests 

són dos programes oficials d’avaluació de la demanda energètica i de certificació energètica, 

respectivament, a l’Estat Espanyol tal i com es declara al RD 47/2007. Degut a que ambdós 

programes són complementaris, es realitza una primera part de l’estudi amb el Lider (definició 

geomètrica i composició dels tancaments) i el posterior anàlisi de consums mitjançant el Calener 

GT (aplicació de càrregues, horaris, equips, sistemes de producció...). També existeix un altre 

programa anomenat CALENER VyP, el qual és útil per a edificis de vivendes i petit terciari. 

L’inconvenient d’aquest programa és que és més limitat en quant a paràmetres a introduir que el 

Calener GT (per exemple no té en compte la transmissió lluminosa del vidre, ni tampoc permet 

la introducció de control d’il·luminació als espais) i per aquest motiu s’ha escollit aquest últim.  

A més, per a determinar el confort dels usuaris pel que fa a la il·luminació natural, s’utilitzarà el 

programa RADIANCE [4]. Amb aquest programa es determinarà quina ha de ser la superfície 

mínima i les propietats lluminoses del vidre per a que els ocupants d’un espai condicionat 

mantinguin un nivell de concentració i comoditat elevat gràcies a l’aportació de llum natural. 

A continuació es mostra un breu resum del funcionament dels tres programes. 

7.1. Limitació de la Demanda Energètica (LIDER) 

El programa Lider és la implementació informàtica de l’opció general de verificació de l’exigència 

de Limitació de Demanda Energètica (DB-HE1) del Codi Tècnic de l’Edificació. Està 

fonamentada en l’avaluació de la demanda energètica d’un edifici a partir de la comparació 

d’aquesta amb la corresponent a un edifici de referència. Aquest edifici de referència està 

constituït per elements que verifiquen les exigències del DB-HE1 del Codi Tècnic i amb les 

dades climatològiques del lloc on es troba situat. Si l’edifici objecte de l’estudi aconsegueix uns 

valors de demanda inferior als de l’edifici de referència, aquest complirà el requisit bàsic d’estalvi 

d’energia (DB-HE1). 

A continuació, es resumeix breument el funcionament del programa: 
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[Fig. 7.1.]  Índex de qualificació energètica 

 (Fitxer de resultats de Calener GT) 

 
 

Primerament es necessari escollir el tipus d’ús de l’edifici i la localització geogràfica. A 

continuació cal determinar els materials (si no estan definits a la base de dades) i tancaments 

que s’utilitzaran, així com la seva composició. Tot seguit, per tal de definir correctament el model 

cal dibuixar la geometria a un programa de disseny assistit per ordinador (CAD) i exportar-lo al 

Lider. D’aquesta manera, es té una plantilla per dibuixar la planta i els espais amb precisió. 

Posteriorment s’aixequen els murs, es creen els forjats i s’ubiquen les finestres o lluernes 

existents; en aquest moment és quan es pot assignar a cada tancament una composició de les 

definides anteriorment. Quan es completa la definició de la pell de l’edifici, es procedeix a la 

determinació de l’ús i tipus d’espai (condicionat, no condicionat o no habitable), de la seva 

il·luminació (potència i rendiment de les lluminàries) i de les renovacions d’aire. Finalment, si hi 

ha algun tipus d’obstacle que pot reduir la incidència solar sobre l’edifici, es dibuixa mitjançant 

una ombra. Una vegada el model s’ha completat, només queda que el programa de càlcul 

determini si l’edifici objecte compleix amb el CTE-DB-HE1. 

7.2. Qualificació Energètica (CALENER) 

El programa Calener GT és la implementació informàtica de la opció general per obtenir la 

qualificació d’eficiència energètica. Es pot definir com l’expressió del consum d’energia que 

s’estima necessari per satisfer la demanda energètica derivada d’unes condicions de benestar 

interior com a objectiu final. Aquestes condicions tindran sempre en compte la destinació d’us, 

funcionament i ocupació de les zones a qualificar. Per tant, aquest programa té en compte les 

mateixes variables que el Lider, afegint però els sistemes de calefacció, refrigeració i aigua 

calenta sanitària per tal d’obtenir els consums.  

La determinació del nivell d’eficiència energètica 

corresponent a l’edifici es calcularà amb un mètode 

denominat “auto-referent”, mitjançant el qual es 

compara l’edifici objecte amb un de referència que 

compleix determinades condicions normatives, i 

s’avalua si s’assoleix, o es supera, el mateix nivell 

d’eficiència energètica. En el cas de que s’assoleixi la 

mateixa eficiència, l’edifici serà catalogat amb la classe 

D; si l’eficiència és major, es pot arribar fins a una classe 

A [Fig. 7.1.]. 
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Tot seguit, es procedeix a resumir breument les característiques del programa: 

Primerament és necessari l’exportació del dibuix en Lider cap a Calener GT. Això és degut a 

que aquest no permet dibuixar a partir de plànols, fet que dificulta doncs la definició geomètrica 

de l’edifici. Una vegada s’ha importat l’edifici, es procedeix a definir els horaris d’actuació de les 

càrregues tèrmiques dels espais, d’ocupació, d’il·luminació i de funcionament dels diferents 

equips. Després es defineix per a cada espai l’ocupació, els equips, les infiltracions (escletxes a 

obertures de façana), la potència d’il·luminació, el VEEI i el VEEIlim (valors que mesuren 

l’eficiència energètica de la il·luminació). És en aquest punt a on s’introdueix el possible control 

d’il·luminació de l’espai, el qual reduirà la intensitat de les lluminàries en el cas que la llum 

natural que entri a l’espai sigui suficient per aconseguir el nivell d’il·luminació desitjat per l’usuari. 

Cadascuna de les càrregues mencionades, tindrà associat un horari de funcionament (dels 

definits per l’usuari o dels predeterminats pel programa). 

Finalment, queda només introduir els sistemes i equips associats. A cada sistema es necessari 

definir les característiques tècniques de les bombes, dels circuits hidràulics existents (tant 

primaris com secundaris), així com de tots els equips generadors de calor (plantes refredadores, 

calderes, bombes de calor...) i subsistemes (fan-coils, climatitzadors, equips autònoms...). En el 

cas de que hi hagués consum d’aigua calenta sanitària a l’edifici, s’hauria de crear la bomba i 

calderes corresponents per a l’obtenció de la mateixa, així com establir un cabal màxim en hora 

punta i un horari d’utilització. 

Un cop s’han introduït tots els elements citats anteriorment es posa a simular el programa per tal 

d’obtenir les emissions globals de l’edifici [KgCO2/m2], valor numèric que anirà acompanyat de la 

qualificació energètica corresponent.  

7.3. RADIANCE 

El programa Radiance és un mòdul del programa IES que s’utilitza pel càlcul de llum natural. 

Aquest incorpora una metodologia de càlcul per poder justificar el crèdit 8.1 del certificat LEED 

(Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED® [5]), el qual és un sistema d’avaluació 

i certificació ambiental de caràcter internacional basat en criteris per desenvolupar edificis 

sostenibles d’alta eficiència. El crèdit 8.1 d’aquest certificat avalua la qualitat ambiental interior, i 

més específicament, la llum natural i les vistes (connectivitat dels ocupants de l’edifici amb 

l’exterior).  
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El funcionament del programa es basa en determinar quina proporció de superfície de la planta 

assolirà el valor límit d’il·luminació natural que el certificat LEED considera necessària perquè els 

treballadors o les persones que hi resideixin estiguin còmodes i motivades; aquest valor és 

aproximadament d’uns 269,098lux. A continuació es passa a definir el seu funcionament: 

Primerament, cal definir el model geomètric de tots els espais condicionats i que tindran 

aportació de llum natural. Posteriorment es defineix el pla a on es farà la mesura d’il·luminació 

mitja, juntament amb el coeficient de manteniment de les parets. Finalment es determinen les 

propietats dels vidres (el valor determinant és el de la transmissió lluminosa) i es posa a simular 

el programa.  
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8. Determinació dels diferents indicadors energètics 

Els indicadors energètics que es tindran en compte en aquest projecte seran: demandes 

energètiques i consums energètics vinculats. A continuació s’amplien aquestes dues variables. 

8.1. Demanda energètica vinculada 

Les demandes energètiques de cada espai es poden definir com la quantitat d’energia que s’ha 

aportar a aquell espai per tal d’aconseguir les condicions de confort i benestar que s’han 

estipulat a la definició del model de l’edifici. Existeixen dos tipus de demandes: la demanda 

tèrmica i la demanda lumínica.  

La demanda tèrmica depèn de diversos factors, com pot ser la climatologia, la pell de l’edifici, la 

proximitat d’altres construccions, l’orientació de cada espai i les càrregues internes generades 

en cadascun d’aquests (degudes a ocupació, equips i il·luminació). Un exemple pot ser un espai 

amb una façana orientada al sud i amb molta ocupació interior, en el qual segurament la 

demanda serà gairebé tot l’any de refrigeració, mentre que el consum en calefacció tindrà un 

pes molt reduït en el còmput global.  

La demanda lumínica depèn exclusivament de l’orientació, el tamany, la posició i les propietats 

dels vidres de les finestres. Un espai amb vidres de grans dimensions i clars requerirà menys 

hores de funcionament de la il·luminació artificial que no una habitació amb una finestra petita. 

Per tant, al llarg del projecte, s’aniran variant les variables esmentades per trobar valors a on les 

demandes d’il·luminació artificial es fan mínimes, reduint així també el consum. 

8.2. Consum energètic vinculat 

Una vegada s’han explicat les diferents demandes existents en un edifici, és el moment de 

parlar sobre els consums energètics vinculats a dites demandes. En aquest cas també es 

poden diferenciar en dos grups: els consums deguts a la climatització i els deguts a la 

il·luminació. 

Els consums deguts a la climatització depenen de dos factors: la demanda tèrmica (de la qual ja 

s’ha parlat) i del rendiment de les instal·lacions. Degut a que el programa no dóna cap 

informació pel que fa als consums per espais, de la manera que es procedirà per obtenir els 

consums serà partir de les demandes i aplicar un cert rendiment global a tots els sistemes de 
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climatització. Aquest rendiment s’extraurà d’un document experimental de l’empresa Grupo JG 

Ingenieros Consultores de Proyectos, S.A. [6], en el qual, després d’analitzar els rendiments de 

diversos projectes d’edificis administratius a la ciutat de Barcelona, es determina un rendiment 

mig per als sistemes de climatització d’edificis d’aquestes característiques. Utilitzant aquest 

rendiment i les demandes de cada espai, es poden trobar els consums associats a cadascun 

d’aquests. 

Els consums deguts a il·luminació dependran de la demanda lumínica abans esmentada i del 

rendiment de les lluminàries instal·lades a cada espai. Aquest rendiment ve donat per la relació 

entre el coeficient VEEI (propi de cada espai) i el VEEIlim que determina la taula 2.1 del DB-HE3 

(veure Taula B.1. de l’annex B). Cal destacar, que segons la consideració de l’espai, un mateix 

ús pot tenir dos valors possibles de VEEIlim. A espais on el confort visual no sigui indispensable, 

se’ls considerarà com zones de no representació. En canvi, a espais com biblioteques o 

museus, on la il·luminació té un pes important, se’ls classificarà com a zones de representació. 

Es considera necessari comentar, en relació a la il·luminació, que té un doble efecte. Per una 

banda, la il·luminació provoca un consum en electricitat al llarg de l’any; a més, però, la 

il·luminació en un espai també provoca la generació d’una càrrega calorífica (augment de la 

demanda de refrigeració) que el sistema de refrigeració haurà de vèncer en èpoques càlides. 

Per tant, la il·luminació provoca un consum propi d’electricitat, i un consum indirecte en 

refrigeració (al contrari passarà al hivern). 
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[Fig. 9.1.]  Croquis de la planta 

9. Edifici objecte de l’estudi 

9.1. Modelització de l’edifici 

El tipus d’edifici escollit per tal de realitzar l’estudi és un edifici d’ús administratiu situat a la ciutat 

de Barcelona. Es considera que té geometria quadrada, està aïllat (les quatre orientacions 

reben insolació) i no té cap obstacle proper que pugui fer ombra i alterar els resultats. L’estudi 

es realitza únicament per una planta de l’esmentat edifici, escollint d’entre totes les possibles 

una intermèdia situada a 3,5 metres per sobre de la rasant del carrer i amb una altura de 3,5 

metres. L’elecció de realitzar únicament l’estudi per una planta, és degut a que no hi ha cap 

inconvenient per a que posteriorment es puguin extrapolar els resultats obtinguts a plantes 

d’altres edificis amb les mateixes característiques.  

La distribució dels espais de la planta s’ha realitzat tenint en compte que un dels factors més 

importants, tal i com ja s’ha comentat, serà l’orientació. Per tant, la planta constarà de quatre 

espais exteriors (un per cada orientació) i d’un espai interior quadrat i no condicionat que 

representarà l’accés a la planta (escales i ascensors). La planta fa 30 metres de costat, amb 

l’espai central per l’accés de 36m2. A continuació es pot observar un croquis de la planta 

considerada [Fig. 9.1.]:  

 

 

 

 

 

 

 

L’edifici s’ha orientat de tal manera que la normal exterior de cada façana coincideix exactament 

amb un dels quatre punts cardinals. Per tant, i per evitar confusions, s’anomena cada espai en 

funció de l’orientació de la seva façana.  
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[Fig. 9.2.]  Vista isomètrica del model 

(imatge extreta del Lider) 

 

9.1.1. Modelització amb el programa LIDER 

Una vegada l’edifici ha estat definit, es procedeix a la modelització mitjançant el programa Lider. 

Tot i que amb aquest programa no es realitzarà l’estudi, tal i com s’ha comentat amb anterioritat, 

s’utilitza per la seva simplicitat a l’hora de realitzar la definició geomètrica de l’edifici i de 

determinar la composició dels tancaments. 

Primerament, s’obre un nou projecte i s’introdueix que es tracta d’un edifici d’oficines situat a la 

ciutat de Barcelona, que correspon amb la zona climàtica C2 segons el CTE (Taula B.2. de 

l’annex B). A continuació, cal definir els tres tipus diferents de tancaments que s’utilitzaran a 

l’edifici, els quals tenen assignat un nom que correspon a la seva ubicació: “forjat interior”, “paret 

exterior” i “paret interior”. Dels tres tancaments, únicament el tancament que modelarà la façana 

ha de complir els requisits mínims de transmitància tèrmica que determina el DB-HE1; aquest 

valor mínim per al cas d’un edifici de la zona climàtica C2 és de 0,95W/m2K (veure Taula B.3. de 

l’annex B). Com a document complementari, a l’annex D.1. es pot trobar el fitxer de resultats 

que ofereix el Lider, a on hi ha una taula amb la definició 

dels tancaments i materials emprats. Ara és el moment 

d’assignar els tancaments per defecte que el programa 

haurà d’agafar al crear la planta.  

Una vegada ja s’ha definit la base de dades, utilitzant el 

procediment descrit amb anterioritat al capítol 7.1., es creen 

els espais de la planta, els forjats i s’aixequen els murs. Si 

no hi ha hagut cap error, a les façanes haurà d’estar 

assignat el tancament “paret exterior”, a les divisions 

interiors entre espais “paret interior” i als forjats el tancament “forjat interior”. Una vegada 

modelada l’estructura de l’edifici, es procedeix a crear unes finestres rectangulars de 30 metres 

d’ample i 2 metres d’altura, les quals seran el centre de l’estudi que es pretén realitzar [Fig. 9.2.]. 

En un primer moment es defineixen amb una transmitància que compleixi amb els requisits del 

CTE i del Decret d’Ecoeficiència, per a posteriorment realitzar totes les modificacions que siguin 

oportunes. 

Cal destacar, que com tot i haver modelat una única planta, l’edifici en tindrà més (per dalt i per 

baix), no es pot assignar el forjat inferior i el superior com a tancaments exteriors, degut a que 

en la realitat hi hauran altres plantes. Per tant, per a que el programa calculi correctament el que 

es pretén, que és un conjunt de plantes, es considera que ambdós forjats són adiabàtics i no hi 
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[Fig. 9.3.]  Valors d’il·luminació adoptats 

(imatge extreta del Lider) 

ha intercanvi de calor. A més, es creen dues ombres a la part superior i inferior de la planta per 

simular la continuació de l’edifici i que no hi hagi radiació solar.  

Quan ja s’ha modelat geomètricament l’edifici, cal definir el tipus d’espai que hi haurà. Els quatre 

espais exteriors són espais condicionats, degut a que en ells es desenvoluparà una activitat 

permanent i per tant necessitarà sistemes de climatització. En canvi, l’espai interior destinat al 

nucli d’escales i ascensors, es considera no condicionat ja que en ell no es desenvolupa cap 

activitat permanent, sinó que és un espai de circulació únicament. Pel que fa a la il·luminació, 

degut a que té destinat un ús d’oficines, 

es considera una potència de les 

lluminàries de 15W/m2 segons un 

document intern de Grupo JG [7] (veure 

Taula B.4. de l’annex B), valor usual per 

aquest ús. El rendiment de les 

lluminàries, caracteritzat amb el VEEI 

(Valor d’Eficiència Energètica 

d’Il·luminació) i el VEEIlim segons la taula B.1. de l’annex B, s’ha considerat de 3,5 per ambdós 

indicadors [Fig. 9.3.]. 

Amb aquest procediment, finalitza la modelització de l’edifici amb el programa Lider, ja que com 

s’ha comentat, no es considera l’existència de cap tipus d’element o edifici que pugui disminuir 

la radiació solar incident (no s’han de definir ombres al programa). 

9.1.2. Modelització amb el programa CALENER GT 

Una vegada el model està completat al programa Lider, es procedeix a la seva exportació al 

Calener GT per a continuar modelant l’edifici amb la màxima precisió possible. Primerament al 

tractar-se d’un edifici d’oficines, segons el DB-HE1 els espais seran catalogats com a espais 

d’alta càrrega interna degut a la seva elevada ocupació, il·luminació o equips existents. Tot 

seguit es defineix una ocupació de 10 m2/persona, unes càrregues d’equips de 15W/m2 i amb 

un nivell d’activitat i unes infiltracions per defecte que el programa ja té predefinits. Cal 

comprovar en aquest moment que els valors que estan introduïts a les caselles de potència 

d’il·luminació, VEEI i VEEIlim són els valors introduïts al Lider. 

Després d’haver comprovat els nivells d’il·luminació es procedeix a la determinació de la posició 

del control de la il·luminació i de les seves característiques necessàries per a la seva 
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[Fig. 9.4.]  Croquis de les lluminàries 

amb control d’il·luminació  

determinació. Degut a que es vol un control d’il·luminació a les quatre sales exteriors (per a les 

quatre orientacions), caldrà definir-ne les característiques per a cadascun d’ells. Ja que les sales 

tenen una profunditat de 12 metres i aprofitant que el programa Calener GT permet la 

instal·lació de dos punts de control, es decideix la instal·lació de dos sensors per a la mesura 

dels nivells de llum, estant ambdós sensors al centre de les sales pel que fa a l’amplada.  

Un primer sensor és situat a 2 metres de la façana, 

controlant la intensitat de la primera línia de lluminàries 

(un 44% del total, representat a la [Fig. 9.4.] amb ); el 

segon sensor es situa a 6 metres de la façana, controlant 

la segona línia de lluminàries (un 33%, representat a la 

[Fig. 9.4.] amb ). Finalment, la darrera línia es deixa 

sense cap tipus de control d’il·luminació, degut a que està 

a molta distància de la finestra i l’efecte del control seria 

molt reduït.  

Consultant el Reial Decret 486/1997, on la normativa 

laboral defineix les condicions de visibilitat i les 

exigències visuals dels llocs de treball en funció de les activitats desenvolupades, per a un ús 

d’oficina general es recomana un valor de nivell d’il·luminació del pla de treball d’uns 500lux. A 

més, una altra dada necessària a introduir és l’altura del pla de treball, el qual es considera a 

80cm del terra. Finalment cal escollir entre un control proporcional o un tot/res: el primer 

disminueix la intensitat de les lluminàries fins a un cert valor (20%-30%) en funció de la llum 

natural que entra a l’espai i el segon manté les lluminàries enceses amb la màxima intensitat 

sempre i quan no s’assoleixi el valor de 500lux, moment en que aquestes s’apaguen 

completament. En aquest estudi s’ha considerat que les lluminàries estan controlades 

mitjançant un sistema proporcional amb un mínim d’un 20% d’il·luminació artificial (les 

lluminàries en horari laboral mai s’apagaran completament, tot i haver assolit el valor de 500lux 

únicament amb il·luminació natural).  

Una vegada ja s’han introduït les característiques del control, es defineixen els horaris de les 

constants esmentades anteriorment (ocupació, càrregues, il·luminació i infiltracions). Cal 

destacar que els horaris considerats són idèntics per als quatre espais exteriors, mentre que a 

l’espai interior s’ha considerat un horari nul per a totes les variables (excepte per les infiltracions, 

tal i com s’explica més endavant), la qual cosa provoca que aquell espai no generi demandes.  
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[Fig. 9.5.]  Distribució de l’ocupació, les càrregues i la il·luminació  

[Fig. 9.6.]  Horari de funcionament dels equips  

L’horari d’oficines es considera que està actiu de 7 a 21 hores de dilluns a divendres, tot i que a 

diferents nivells d’intensitat (a primera hora, al migdia i a última hora, es considera una reducció 

a la meitat); aquest horari s’utilitza per ocupació, càrregues i il·luminació [Fig. 9.5.].  
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Distribució de l'ocupació
 

Cal definir un altre horari que serà el de funcionament dels equips de climatització. Aquest horari 

ha de ser del tipus tot/res: estarà actiu quan hi hagi ocupació a l’edifici (de 7 a 21 hores) i 

desconnectat a les demés hores del dia [Fig. 9.6.].  
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[Fig. 9.7.]  Horari de les infiltracions en l’edifici  

L’horari de les infiltracions (del tipus fracció) ha de ser el contrari de l’horari de funcionament 

dels sistemes de climatització (es dóna a les hores on el sistema de climatització no funciona), 

ja que quan l’edifici està climatitzat, la sobrepressió impedeix que es produeixin infiltracions.   

Cal destacar que les infiltracions, al donar-se en hores nocturnes, afavorirà per a qualsevol 

època de l’any el consum en refrigeració i empitjorarà el de calefacció, ja que a la nit l’ambient 

és sempre fresc, independentment de l’estació. Per tant, les infiltracions queden introduïdes al 

Calener GT de la següent manera [Fig. 9.7.]: 
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Infiltracions en l'edifici
 

Finalment és necessari definir-se dos horaris del tipus temperatura que faran la funció de 

termòstats per a cada sala. Tal i com recomanen les Instruccions Tècniques del RITE, es 

considera que els equips funcionaran fins aconseguir a cada sala una temperatura de 24ºC a 

l’estiu i de 22ºC al hivern (veure Taula B.5. de l’annex B). 

Si ara es demanés que el programa atorgués una qualificació, aquesta seria una A degut a que 

encara no s’ha introduït cap sistema de climatització. Per tant cal introduir tots els sistemes i els 

seus equips associats. Aquest pas teòricament no és necessari pels objectius d’aquest projecte, 

ja que com s’ha comentat anteriorment, s’utilitzarà un rendiment global dels sistemes per trobar 

els consums a partir de les demandes. De totes maneres, s’ha realitzat un model que inclou 

sistemes de producció. 
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La climatització de l’edifici es modelarà utilitzant equips autònoms d’unitats terminals, els quals 

es caracteritzen per ser zonals, o sigui que tracten l’aire a una unitat de situada a l’espai a 

climatitzar. Aquests equips únicament necessiten un circuit hidràulic d’aigua calenta, que 

conduirà l’aigua proporcionada per la caldera fins a la unitat terminal. Per a que funcioni 

correctament el circuit hidràulic, es necessita una bomba que impulsarà l’aigua. Les 

característiques tècniques del circuit, la bomba i la caldera s’han extret del manual de Calener 

GT [8], degut a que no forma part d’aquest projecte el dimensionament d’un sistema de 

climatització. Cal esmentar que es crea una unitat terminal per a cada espai (sud, est, nord i 

oest) i es recorda que l’espai central no està condicionat. A causa de l’esmentada modelització 

dels sistemes, en aquest edifici hi haurà un consum elèctric (per a la refrigeració ) i un consum 

de gas natural (per a la calefacció), i ambdós s’hauran de considerar a l’hora de minimitzar el 

consum i trobar les emissions corresponents. 

Una vegada introduïts els sistemes, només queda realitzar les simulacions per obtenir la 

informació necessària per avaluar la influència dels vidres. 

9.2. Diferents combinacions de variables 

L’objectiu d’aquest estudi és trobar el mínim consum per a cada espai, a partir del càlcul per 

separat dels consums en il·luminació, refrigeració i calefacció. Amb aquests consums es pretén 

trobar la millor combinació de les propietats i característiques dels vidres per que els consums 

siguin els mínims possibles per a la planta.  

Aquest procés es realitza en dues parts degut a que s’utilitzen diverses variables; d’aquesta 

manera es podrà analitzar un rang de cadascuna d’elles i trobar la influència de les mateixes en 

el consum de cada orientació. Una vegada calculats els consums segons cada demanda, es 

presentarà un gràfic del consum total segons cada orientació. Aquest gràfic permetrà obtenir la 

millor combinació de variables per a reduir el consum de l’orientació. Finalment, s’analitzaran 

els consums obtinguts amb aquesta primera planta estudiada amb el valor de consum de la 

planta que s’obtindrà després d’aplicar diferents propietats i característiques als vidres per a 

cada orientació, segons convingui.  
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9.2.1. Variables utilitzades 

Les variables escollides per trobar el consum mínim en cada orientació també es poden dividir 

en dos grups: les vinculades a les propietats del vidres (factor solar, transmitància tèrmica i 

transmissió lluminosa) i les que estan relacionades amb l’aspecte visual a la façana (superfície 

de la finestra respecte la de la façana i posició vertical d’aquesta). Una vegada trobades les 

millors combinacions, s’aplicarà també un criteri del confort lumínic i benestar dels usuaris amb 

el tamany de finestra i transmissions lluminoses mínimes per obtenir la suficient llum natural 

(amb el programa Radiance). A continuació es procedeix a acotar aquestes variables: 

Pel que fa a la transmissió lluminosa, que va relacionada amb el factor solar, al mercat 

existeixen diverses tipologies de vidres les quals poder ésser agrupades en tres grups pel que 

fa a les citades propietats: 

a) Vidres amb Tfs  2 : són vidres no recomanables degut al seu elevat grau d’opacitat.  

b) Vidres amb Tfs  : són els vidres més comuns. Comparteixen bones propietats lluminoses, 

juntament amb un cert grau de resistència al guany solar. 

c) Vidres amb fsT  2 : són els vidres selectius ja comentats anteriorment. Tenen la capacitat 

de deixar entrar gran quantitat de llum a l’estància, reduint el seu guany solar. 

Degut a la importància d’aquesta relació entre propietats, es considera oportú analitzar 

primerament els vidres que compleixen amb Tfs  . Una vegada s’obtinguin resultats, es 

provarà d’utilitzar vidres selectius ( fsT  2 ) per veure si es milloren els resultats de consum. El 

primer cas no s’analitzarà degut a la seva poca aplicació als edificis d’oficines. Per tant, l’anàlisi 

dels consums de l’edifici d’oficines estarà focalitzat en les opcions b) i c) anteriorment citades.  

Els valors escollits per aquestes dues variables oscil·la entre el 0,15 i el 0,7 ja que valors més 

extrems són o poc habituals (poc rentables, poca utilitat) o vidres simples (poc eficients). Pel 

que fa al valor de la transmitància tèrmica es variarà entre 1W/m2K i 4,4W/m2K (valor superior 

acotat per a la ciutat de Barcelona a la taula 2.1 del CTE-DB-HE1), tot i que després s’haurà de 

tenir present les restriccions del Decret d’Ecoeficiència; el tamany de la finestra, s’ha decidit que 

s’estudiarà un rang entre el 10% i el 90% de la superfície de la façana i s’analitzarà quina és la 

millor posició de la finestra (inferior, centrada o superior). 



Determinació del consum energètic d’un edifici administratiu  Pàg.  39 

 

9.2.2. Hipòtesis considerades 

El primer estudi que es realitzarà es durà a terme per determinar si la col·locació de la finestra a 

la façana influeix significativament en el consum energètic de l’edifici. Per tant, s’analitzarà el 

consum en funció del tamany de les finestres i de la seva posició (inferior, centrada o superior). 

Si els resultats que s’obtenen varien molt en funció de la col·locació, es tindran en compte per 

als posteriors estudis; en cas contrari, s’obviarà aquesta variable. 

A partir dels valors esmentats anteriorment, es mostra a continuació una relació de les diferents 

hipòtesis possibles, en les quals s’aniran variant les variables independents per trobar com 

influeix cadascuna d’elles al consum global d’energia. En un primer moment, no es considera 

que la situació de la finestra respecte de la façana influeix en el consum; si no es complís 

aquest comportament de la variable una vegada realitzat el primer estudi, aquesta seria afegida 

com una variable més a estudiar a totes les hipòtesis proposades. A continuació es detallen 

aquestes, les quals seran aplicades a l’edifici definit al capítol 9.1.: 

- Consum energètic en funció de la transmitància tèrmica del vidre, el qual compleix amb 

Tfs  , per a tres valors de transmissions lluminoses i tres tamanys de finestra fixes. 

- Consum energètic en funció del tamany de la finestra, amb vidres que compleixen amb 

Tfs  , per a dos valors de transmitància tèrmica i tres de transmissions lluminoses. 

- Unes altres dues hipòtesis seran semblants als dos casos anteriors, variant en aquest 

cas les propietats dels vidres utilitzant vidres selectius, els quals venen caracteritzats per 

fsT  2  (valor teòric). Aquestes hipòtesis teòricament hauran de proporcionar resultats 

més eficients. 

Una vegada citades les diferents hipòtesis, cal destacar que els rangs estudiats i els valors 

utilitzats per a l’obtenció del consum energètic varien segons la hipòtesis, per tal d’intentar 

estudiar el màxim de combinacions possibles i detectar possibles comportaments anòmals.  

Per a la primera (Consum–Transmitància tèrmica), el rang de valors de transmitàncies serà de 

1W/m2K fins a 4,4W/m2K amb un salt de 0,4W/m2K entre valors; s’estudien tres tamanys de 

finestra (20%, 50% i 80%) així com de factor solar i transmissió lluminosa (0,3-0,5-0,7) 

equitativament separats a dins del rang estipulat per tenir una visió global del comportament de 

la planta. 
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Per a la segona hipòtesis (Consum-Tamany), el rang de valors de tamanys de les finestres serà 

del 10% fins al 90%, amb un salt del 10% entre dues mostres; s’estudien dos valors de 

transmitància tèrmica (1,5W/m2K i 3,0W/m2K) i tres de factor solar i transmissió lluminosa (0,2-

0,4-0,6). Aquesta reducció dels valors estudiats es deu a que les simulacions i el tractament de 

dades per obtenir resultats de cada hipòtesis són excessivament llargs i que aquests vidres no 

seran els més eficients, doncs no són selectius. Per tant es provarà si únicament amb dos 

valors de transmitàncies es pot intuir correctament el comportament del consum de l’edifici. 

Les altres dues hipòtesis (amb fsT  2 ) es realitzaran amb els mateixos valors de tamanys 

(20%, 50% i 80%), però augmentant fins a tres els valors de transmitàncies tèrmiques 

(1,0W/m2K, 2,5W/m2K i 4,0W/m2K); les transmissions lluminoses, al tractar-se ara de vidres 

selectius, es consideraran de valors 0,3-0,5-0,7 degut a que el mínim factor solar que es pot 

aconseguir està al voltant del 0,10 ( 3,015,022  fsT ). 

9.3. Realització de les simulacions amb Calener GT 

Una vegada ja s’han acotat el número d’hipòtesis a realitzar, així com els valors que pren cada 

variable en cadascuna d’aquestes, es procedeix a realitzar les simulacions amb el programa 

Calener GT. 

Degut a que anteriorment ja s’ha realitzat tot el model de l’edifici, s’han posat tots els valors de 

les càrregues i s’han definit amb precisió els sistemes, el procés de simulació constarà 

únicament de variar les variables d’estudi. Per tant, per a cada simulació es comprovarà que els 

valors de tamany de les finestres, factor solar, transmitància tèrmica, transmissió lluminosa i 

posició de la finestra siguin els adequats. 

9.3.1. Obtenció dels resultats de la simulació 

Per a la determinació de les millors propietats dels vidres, així com del tamany i posició òptimes 

respecte la façana, es farà ús dels resultats que ofereix el Calener GT. Formalment, el 

programa únicament dóna informació del projecte en un arxiu en format “pdf” (veure annex 

D.2.). Aquest arxiu conté un resum on es mostra les emissions anuals per unitat de superfície 

de cada demanda (climatització, il·luminació i ACS) i l’índex global de l’edifici, que determina la 

qualificació global d’aquest (una lletra de la A a la G). A més d’aquest resum, mostra també 

característiques dels elements que componen la pell de l’edifici, així com dels espais i de tots els 

equips de producció i climatització instal·lats. 
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Però tots aquests resultats són per la planta completa, no donen informació per espais. En 

aquest estudi, interessa realitzar un anàlisi per espais (sud, est, nord i oest), minimitzant el 

consum de cadascun d’aquests (utilitzant diferents propietats) per obtenir un consum mínim de 

la planta. Per tant, cal trobar els valors de les demandes i consums per espais. 

Per a trobar aquests valors, és necessari analitzar un fitxer intern de resultats que utilitza el 

programa per a obtenir la qualificació. Aquest fitxer es genera després de la simulació i només 

té informació de l’edifici objecte, no del de referència (arxiu nom-usu.SIM). Per tant, els valors 

per cada espai de les demandes de calefacció i refrigeració i del consum en il·luminació 

s’obtindran d’aquest fitxer.  

9.3.2. Comportament de les demandes en funció de les propietats del vidre  

En aquest apartat es pretén argumentar el comportament dels espais de la planta pel que fa a 

les demandes de calefacció i refrigeració generades. S’analitzarà la variació que pateix la 

demanda quan es modifica alguna de les següents propietats del vidre: transmitància tèrmica, 

factor solar o transmissió lluminosa. Aquesta variació es compararà entre les diferents 

orientacions. 

Transmitància tèrmica 

La transmitància tèrmica afecta en gran mesura la demanda de l’espai. A l’augmentar aquesta, 

el consum en refrigeració disminueix alhora que el de calefacció augmenta. Aquest fet és degut 

a que a l’augmentar la transmitància tèrmica d’un vidre, s’incrementa la transferència de calor a 

través seu, fet que comporta que a l’estiu es pugui dissipar millor la calor (disminueix la 

demanda de refrigeració) però que al hivern augmenta el flux de calor cap a l’exterior (s’ha 

d’augmentar la demanda de calefacció per mantenir una temperatura de confort a l’espai). Cal 

esmentar, que per a les quatre orientacions les demandes es comporten de la mateixa manera. 

Factor solar i transmissió lluminosa 

Degut a que aquests dos factors estan relacionats mitjançant la selectivitat del vidre, 

s’estudiaran conjuntament. La variació del factor solar comporta una variació de les demandes 

de refrigeració i calefacció. L’augment d’aquest comporta deixar entrar a l’espai més radiació 

solar, i per tant, més calor. Aquest fet provoca un augment de la demanda de refrigeració a 

l’espai (més radiació solar) però una reducció de la de calefacció, ja que al hivern, el vidre no 

s’oposa a la radiació solar i part de la demanda de calefacció de l’espai l’aporta aquesta.  
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Pel que fa a la transmissió lluminosa del vidre, té un efecte molt important en la generació de 

calor per part de les lluminàries. El tenir una transmissió lluminosa elevada, potenciarà la utilitat 

del control d’il·luminació (hi haurà més llum natural), reduint el consum en il·luminació, i per tant, 

generant menys càrregues calorífiques que després s’haurien de compensar. Per tant, un 

augment de la transmissió lluminosa repercuteix positivament a la demanda de refrigeració i 

negativament en la de calefacció. Novament les conclusions esmentades són aplicables a les 

quatre orientacions. 

Una vegada s’ha analitzat com influeixen els canvis de les diferents propietats del vidres, es 

considera interessant analitzar breument el balanç energètic del sistema edifici. A un tipus 

d’edifici com el que s’està estudiant, sempre hi hauran les següents càrregues que generaran 

calor: radiació solar, il·luminació artificial, equips i ocupació. A més, a aquestes cal afegir 

depenent de la temperatura exterior, el flux de calor cap a l’interior de l’edifici. Per tant, amb 

totes aquestes càrregues un edifici d’aquest ús sempre demandarà més refrigeració que no pas 

calefacció. Ara bé, aquest fet no assegura que el consum de calefacció serà molt inferior que el 

de refrigeració; això només succeirà quan els rendiments dels sistemes de producció siguin 

iguals. Per tant, tot i ser la demanda de refrigeració molt superior (en algunes ocasions 

depenent de les propietats dels vidres fins a multiplicar per cinc la demanda de calefacció), no 

es pot assegurar que el consum també conservarà la mateixa relació, sinó que dependrà dels 

rendiments abans esmentats.  

9.3.3. Processament de les dades per a l’obtenció dels gràfics de consum 

L’objectiu a on es vol arribar és aconseguir tots els consums de la planta separats per espais 

(sud, est, nord i oest) i per instal·lacions (calefacció, refrigeració i il·luminació). Primer s’extreuen 

del fitxer de resultats del Calener GT mencionat les demandes de calefacció i refrigeració per a 

cada orientació. Tot seguit, a aquests valors se’ls aplica un rendiment global de la instal·lació 

per obtenir els consums vinculats. Aquest rendiment mig calculat de forma experimental és de 

2,40 per al cas de refrigeració i de 0,83 per al de calefacció (explicat a l’apartat 8.2.). Amb els 

rendiments i les demandes, es poden obtenir els consums deguts a aquestes. Cal destacar 

que, pel comentat a l’apartat anterior, els consums que s’obtindran per als dos sistemes de 

producció no seran molt diferents, ja que tot i haver una demanda de refrigeració superior, el 

rendiment del sistema de producció de refrigeració és molt més elevat que no pas el del 

sistema de producció de calefacció.  
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La il·luminació s’ha de tractar d’una forma diferent. Degut a que a l’espai no existeix una 

demanda d’il·luminació, sinó que el consum d’il·luminació ve determinat per la llum natural que 

entra a l’espai, el programa dóna directament el consum anual. La variació d’aquest consum, 

tal i com s’ha explicat a l’hora de modelar l’edifici, és degut a l’existència del control 

d’il·luminació que permet regular la intensitat de les lluminàries. Si no s’hagués instal·lat aquest 

control, el consum en il·luminació seria sempre el mateix, independentment de la il·luminació 

exterior i de les propietats del vidre en quant a transmissió lluminosa es refereix.  

Una vegada s’han trobat els consums, cal quadrar les unitats, ja que Calener GT és una 

simplificació d’un programa americà i per tant, els càlculs els realitza amb el sistema americà. 

Per tant, caldrà modificar el valor de les demandes (donades en MBTU) per obtenir-les en kWh. 

Finalment, s’expressaran tots els resultats per unitat de superfície [kWh/m2]. D’aquesta manera 

es podran comparar els resultats extrets en aquest estudi amb qualsevol altre valor obtingut a 

d’altres projectes. Una part dels gràfics obtinguts es troben a l’annex A d’aquesta memòria 

(degut al seu volum elevat) i un exemple dels càlculs associats a aquests gràfics a l’annex C. 

9.4. Realització de les simulacions i resultats del Radiance 

Recordem que, a part dels resultats que ofereix el Calener GT, també s’havia de considerar el 

confort lumínic dels usuaris en funció del tamany de la finestra i les propietats de transmissió 

lluminosa que tingués el vidre. Un  tamany de finestra reduït, per exemple un 20% de la 

superfície, pot causar malestar entre els treballadors, així com desmotivació.  

Per tant, es realitzaran diverses hipòtesis variant el tamany de finestra i el valor de la transmissió 

lluminosa. S’ha optat per determinar els valors mínims d’ambdós per tal de que cada espai 

compleixi amb la certificació LEED introduïda anteriorment. Aquesta normativa pretén que 

almenys un 75% de la superfície de cada sala exterior superi una il·luminació mínima equivalent 

a 269,098lux. En el cas de que se superi aquesta superfície, l’edifici obtindria la certificació 

LEED en aquest concepte mitjançant un fitxer de resultats (veure annex D.3.); en cas contrari, el 

fitxer de resultats mostra la quantitat de superfície que supera aquest requisit d’il·luminació. 

L’objectiu que es pretén aconseguir és determinar el valor de la transmissió lluminosa mínima 

per a cada tamany de finestra per superar aquest 75% de la certificació i utilitzar aquest resultat 

com a restricció als gràfics obtinguts anteriorment. 
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[Fig. 9.8.]  Influència de la posició vertical de la finestra en la façana per a l’orientació est 

Per a obtenir la certificació, primer es genera el model i s’aplica un valor de factor de 

manteniment de 0,9 així com una altura del pla de treball de 0,85m (valors recomanats). També 

cal determinar la localització (Barcelona), l’hora i el dia per al qual es farà la simulació, els quals 

venen determinats per normativa; aquest dia ha de ser el 21 de març o setembre a les 12:00 del 

migdia. Finalment, únicament cal posar a simular el programa.  

9.5. Anàlisi de resultats 

Una vegada explicades les hipòtesis que es consideren i la manera d’obtenir i processar els 

resultats obtinguts de les simulacions (de Calener GT i del Radiance), es procedeix a analitzar 

els resultats. És en aquest capítol és on es pretén trobar els valors de cada variable que 

minimitzen el consum.  

Recordem que s’ha de realitzar un anàlisi previ per veure si la posició de la finestra respecte de 

la façana influeix al consum. Per tant, es realitza una primera obtenció de resultats i s’obté que 

els resultats obtinguts són pràcticament idèntics per a les tres tipologies de col·locació a la 

façana, resultant consums globals molt similars [Fig. 9.8.]. 
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Tal i com es pot observar, la posició de la finestra es pràcticament independent del consum de 

la planta. Per tant, amb aquests resultats, es pot confirmar la suposició que es feia anteriorment 

a l’hora de realitzar les hipòtesis, de que no hi ha una dependència rellevant entre el consum i 

la posició de la finestra. Per aquest motiu, a partir d’aquest punt, es continuen fent simulacions 

amb l’obertura centrada verticalment respecte la façana. 

A continuació s’explica la manera de procedir a l’hora d’analitzar els resultats obtinguts. 

Primerament es farà un anàlisi dels resultats dels vidres no selectius, després dels vidres 

selectius, de les restriccions obtingudes amb el Radiance i finalment es presentaran 

conclusions sobre els millors resultats globals.  

9.5.1. Vidres no selectius (Calener GT)  

Una vegada realitzat aquest anàlisi previ, es realitzen les dues hipòtesis plantejades utilitzant 

tipologia de vidres que compleixen Tfs   per a les quatre orientacions de l’edifici. La primera 

hipòtesi estima el consum en funció de la transmitància tèrmica dels vidres.  

Analitzant els gràfics obtinguts en quant a il·luminació, es pot observar que el valor de la 

transmitància tèrmica no influeix en el seu consum. L’orientació sud és la que menys energia 

utilitza per a la il·luminació degut a la gran exposició solar a la qual està sotmesa. En canvi, la 

façana nord necessitarà més il·luminació artificial, provocant un augment de consum en aquesta 

vessant. La variable més important que controla el consum en il·luminació és la transmissió 

lluminosa, que provoca que el consum disminueixi a mesura que aquesta augmenta (recordem 

que aquest fet és degut exclusivament a l’ús del control d'il·luminació). L’altre variable de la que 

depèn el consum lumínic és el tamany de la finestra, el qual a l’augmentar el tamany, permet 

l’entrada de més quantitat de llum a l’espai, actuant el control d’il·luminació i reduint el consum.  

Un fet important a destacar és que per les quatre orientacions es pot veure com l’increment de 

consum que s’experimenta al passar d’una T=0,5 a T=0,3 és superior que al passar de T=0,7 a 

T=0,5; aquest fet indica que no existeix un comportament lineal al variar la transmissió 

lluminosa. Una possible causa d’aquesta no linealitat als resultats pot ser que al variar la 

transmissió lluminosa de 0,7 a 0,5 el consum no es vegi molt alterat degut a que el control 

d’il·luminació segueix actuant (són vidres molt clars que deixen passar la llum natural amb 

facilitat). En canvi, al passar de 0,5 a 0,3 pot ser que el vidre es torni massa opac i el control 

d’il·luminació no actui en cap moment (augmentant el consum) degut a que el vidre no deixa 
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entrar la suficient llum natural com per poder disminuir la intensitat de les lluminàries. 

Pel que fa a la refrigeració de la planta, s’observa un comportament semblant per a les quatre 

vessants de l’edifici. Es pot determinar fàcilment com ara pren molt de pes el valor del factor 

solar, el qual controla el guany solar que entra dins de l’espai. També és important el tenir un 

tipus de vidre poc aïllant per a què la calor es pugui dissipar amb facilitat, reduint així el consum 

en refrigeració. Finalment s'ha de donar molta importància al tamany de les finestres, ja que són 

aquestes les que més augment de consum provoquen.  

Si s’observa el consum en calefacció, aquest és màxim per a l’espai orientat cap al nord. En 

aquest cas, els millors resultats s’obtenen amb vidres que tinguin un factor solar elevat per 

deixar entrar la calor del sol al hivern, juntament amb un valor de transmitància tèrmica reduït 

que afavorirà l’oposició a l’entrada de fred. Cal destacar a la cara nord la formació de tres grups 

en funció del tamany de la finestra. Aquest fet indica que una de les variables més importants 

de cara a reduir el consum en calefacció és el tamany, sense deixar de banda la transmitància 

tèrmica del vidre. 

La segona hipòtesi de vidres no selectius estima el consum en funció del tamany de finestra. 

En quant a la il·luminació, es pot intuir una tendència exponencial en funció del tamany de la 

finestra, fins a arribar a un valor proper als 23kWh/m2 per a totes les orientacions. Tal i com s’ha 

comentat anteriorment es torna a apreciar com no existeix un comportament lineal de la 

transmissió lluminosa, haguent molt poca diferencia en el consum per a les dues transmitàncies 

lumíniques elevades i un salt elevat amb la inferior. Finalment es pot concloure que per a valors 

de transmissió lluminosa baixa i tamanys de finestra superiors a un 50%, la millora de consum a 

l’augmentar el tamany de l’obertura és mínim. 

Pel que fa a la refrigeració, s’observa que si el vidre té un factor solar baix, no és important el 

tamany de la finestra, ja que el guany solar no entra a dins de l’espai i el consum es manté a 

valors baixos (uns 20kWh/m2). En canvi, si el vidre no té un factor solar adequat, el tamany pren 

molta importància per a poder minimitzar el consum. Cal destacar que per a la cara nord, és 

més favorable tenir una finestra de gran tamany i amb una transmitància tèrmica elevada, per a 

poder evacuar el calor de l’espai cap a l’exterior i aprofitant que aquesta orientació no rep 

insolació. 

Per a reduir el consum de calefacció, cal tenir en compte que un valor baix de transmitància 

tèrmica reduirà les pèrdues de calor cap a l’exterior, reduint així el consum. El valor de la 
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[Fig. 9.9.]  Consum de l’espai orientat cap al sud en funció del tamany de la finestra  

transmissió lluminosa i factor solar pren importància sobretot a les orientacions amb més guany 

solar. Per tant, el consum es veurà afavorit com més gran sigui la finestra. 

Una vegada realitzades aquestes dues hipòtesis de vidres no selectius, es procedeix a extreure 

conclusions globals que permetin reduir el consum total per a cada orientació: 

Sud 

Observant els gràfics del consum total per a l’orientació sud, s’observa que si s’utilitza unes 

propietats del vidre adients, per a qualsevol tamany d’obertura es poden obtenir consums 

mínims. Per a petits tamanys d’obertura (menors al 50% de la façana), la transmitància tèrmica 

gairebé no influeix en els resultats, mentre que és important mantenir uns valors propers a 0,4 

del factor solar. En canvi, per a un tamany d’obertura superior al 50%, els millors resultats 

s’obtenen amb valors de factor solar i transmitància tèrmica molt baixos per tal de limitar el flux 

de calor entre l’interior i l’exterior (consums propers als 62kWh/m2). Cal tenir present en aquest 

cas de tamanys d’obertura grans, que si el factor solar s’augmenta, els vidres amb 

transmitàncies tèrmiques elevades són més eficients energèticament [Fig. 9.9.].  
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Cal destacar que existeixen també unes combinacions no recomanables degut a l’elevat 

consum que provoquen. Aquest és el cas de grans obertures juntament amb valors elevats de 

factor solar, que provoquen un augment del consum en refrigeració i per conseqüent, un 

augment del consum total. 
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[Fig. 9.10.]  Consum de l’espai orientat cap a l’est en funció del tamany de la finestra  

Est/Oest 

S’estudien aquestes dues orientacions al mateix temps degut a la gran similitud de consums, 

inclòs el consum total de l’orientació [Fig. 9.10.].  
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En aquesta orientació, independentment del tamany de l’obertura, és recomanable la utilització 

de transmitàncies tèrmiques del vidre reduïdes. Ara bé, es pot dividir tot el rang d’obertures en 

tres blocs diferenciats. Un primer bloc fins a un 35% de finestra, a on a més de la transmitància 

reduïda, és aconsellable un valor de factor solar elevat. Un segon bloc, que agrupa els tamanys 

entre un 35% i un 60% de la façana, a on vidres amb un factor solar proper al 0,4 ofereixen 

bons valors de consum. Finalment, per a façanes amb gran part de la seva superfície vidrada, 

cal utilitzar vidres opacs amb un factor solar molt reduït, per tal de minimitzar el guany solar. En 

aquestes dues orientacions, els valors mínims de consum que es poden obtenir són de 

68kWh/m2. Cal destacar la divisió del gràfics en funció del tamany, fet que constata que el 

tamany té un pes important al consum.  

En quant a les combinacions no recomanables, és necessari mencionar la utilització de elevats 

valors de transmitància tèrmica (independentment de l’obertura), així com valors elevats de 

factor solar en finestres de grans dimensions. 
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[Fig. 9.11.]  Consum de l’espai orientat cap al nord en funció del tamany de la finestra  

Nord 

Aquesta orientació es caracteritza per una demanda de refrigeració inferior a les demés 

orientacions i una major demanda de calefacció al hivern. Això provoca que els resultats que 

s’obtenen en aquesta orientació són totalment diferents a qualsevol altra orientació. Tal i com es 

pot preveure, reduir el consum en aquesta orientació significa reduir principalment el consum en 

calefacció. Per tant, per a dur a terme aquesta reducció, la primera elecció és un vidre amb una 

transmitància tèrmica reduïda, que no permeti la pèrdua de calor [Fig. 9.11.].  
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És important per a tots els tamanys el tenir una transmissió lluminosa i factor solar elevats, que 

permetin l’entrada a l’espai de llum natural i de guany solar respectivament. Cal destacar que els 

millors valors de consum s’obtenen per obertures entre un 30% i un 60%, a on hi ha un equilibri 

entre la suficient obertura perquè entri calor i llum evitant a la vegada la pèrdua de calor pel 

vidre degut a una gran superfície. Amb aquest rang d’obertura, s’aconsegueixen consums 

propers a 66kWh/m2. 

En aquest cas, les combinacions no recomanables són tots aquells vidres que es caracteritzin 

per tenir elevats valors de transmitància tèrmica o valors de factor solar molt reduïts. 
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9.5.2. Vidres selectius (Calener GT) 

A continuació, tan bon punt ja s’han analitzat els resultats per als vidres que compleixen Tfs  , 

es realitzaran els mateixos estudis però ara considerant la utilització de vidres selectius 

( fsT  2 ). Degut a que el comportament es d’esperar que sigui semblant, tot i que amb un 

consum lleugerament inferior, es procedeix a realitzar una comparativa amb el cas anterior, i 

determinar si són més efectius aquests vidres selectius, o si pel contrari no cal invertir en uns 

vidres de millor qualitat perquè no es millora el consum de l’edifici.  

Per al primer cas (consum en funció de la transmitància tèrmica) es poden extreure les següents 

conclusions: 

Pel que fa a la il·luminació, els resultats no varien en absolut respecte l’altre tipologia de vidres, 

degut a que, com ja s’ha comentat anteriorment, en el consum d’il·luminació només influeix la 

transmissió lluminosa del vidre, i aquesta s’ha considerat igual per als dos estudis. Per tant, en 

il·luminació es treuen les mateixes conclusions que en l’altre cas. 

En quant a refrigeració, si que succeeixen canvis que mereixen una especial atenció. Sobretot 

el fet de que per a les quatre orientacions per a un ampli rang de valors de transmitàncies (a 

partir de 2W/m2K) i sempre i quan el valor de la transmitància tèrmica sigui elevada, el mínim 

consum s’obté per a tamanys de finestra grans (propers al 80%). També s’observa que els 

consums s’han reduït entre un 30% i un 45%  i són moderats inclús per a la pitjor combinació de 

propietats (orientació sud, molta superfície vidrada i transmitància tèrmica molt baixa). Després 

d’analitzar aquests canvis, es pot afirmar que el consum en refrigeració es disminueix amb 

vidres selectius. Aquest resultat era d’esperar degut a que el que s’ha millorat ha estat el factor 

solar, el qual influeix directament en el guany solar que es deixa passar cap a dins de l’edifici. 

Analitzant els gràfics de calefacció de les quatre orientacions, s’observa com els consums 

augmenten entre un 20% i un 30% en funció de l’orientació i de les propietats dels vidres. 

Aquest fet es deu a que al hivern, el factor solar tan reduït no deixa que el sol escalfi els espais 

interiors, i per tant la calefacció hagi de funcionar a una càrrega major. Cal destacar, a l’igual 

que en el cas anterior, la creació de tres grups clarament diferenciats.  

Tot seguit es procedeix a analitzar els gràfics del segon estudi (consum en funció del tamany de 

les finestres): 
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Pel que fa al consum en il·luminació, en aquest cas no coincideixen els valors degut a les 

transmitàncies lumíniques són diferents, però és la mateixa situació que el cas anterior: els 

vidres selectius no milloren el consum en il·luminació, ja que aquests només actuen al guany 

solar, i no a la llum visible. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el consum en refrigeració disminueix al utilitzar vidres 

selectius, els quals redueixen el guany solar.  

Finalment, la calefacció es comporta molt semblant a l’altre estudi, augmentant però el consum 

degut a la reducció del factor solar. Cal tornar a destacar a l’orientació nord la divisió en tres 

grups diferenciats; en aquest cas es veu que una variable amb molt de pes és la transmitància 

tèrmica, tal i com s’havia explicat anteriorment. 

Una vegada analitzats els dos tipus de gràfics (en funció de la transmitància tèrmica i en funció 

del tamany), es torna a analitzar els consums globals per a cada orientació: 

Sud 

Comparant aquests gràfics de consum total amb els obtinguts amb l’altre tipus de vidre, 

s’observa que el rang de consums en funció de les propietats i el tamany és molt més reduït, 

així com s’obtenen també valors inferiors de consum (al voltant dels 58kWh/m2). Les millors i 

pitjors combinacions són idèntiques al cas anterior. 

Est/Oest 

Cal destacar l’agrupació en tamanys i en funció de la transmitància, fet que mostra que el factor 

solar no té molta influència al consum. Les millors combinacions són idèntiques al cas anterior, 

tot i que reduint el consum global fins a uns 64kWh/m2. 

Nord 

Utilitzar els vidres selectius, no fa variar la tendència dels resultats, però al igual que a totes les 

demés orientacions, els consums es veuen reduïts fins a valors propers als 62kWh/m2. En 

aquesta configuració, es torna a apreciar clarament la divisió en tres grups en funció de la 

transmitància. 
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[Taula 9.1.]  Resultats de la simulació amb el programa Radiance  

9.5.3. Confort lumínic dels usuaris (Radiance) 

Arribats a aquest punt, cal aplicar els resultats en la simulació de l’edifici pel que fa al confort 

dels usuaris que han d’estar treballant durant la jornada laboral. Es recorda que els valors de 

transmissió lluminosa mínima (T mínima) que s’exposen a continuació, són aquells que 

permeten, en funció de la superfície de la finestra, aconseguir que el 75% de la superfície de 

l’espai superi un valor mínim d’il·luminació (269,098lux) per una hora i un dia determinats. 

A continuació es mostra una taula resum [Taula 9.1.] amb els resultats obtinguts, catalogats per 

orientacions, tamanys i la transmissió lluminosa mínima per cada cas: 

 

Tot seguit s’utilitzaran els resultats en paral·lel amb els obtinguts al Calener GT, però es 

considera interessant raonar primerament si els resultats obtinguts són coherents. Aquesta 

comprovació es realitza perquè s’ha observat com l’espai orientat cap a l’oest necessita uns 

valors de superfície de finestra i de transmissions lluminoses superiors als de l’orientació est per 

tal de complir el certificat LEED (s’esperaven uns resultats molt semblants al igual que ha 

succeït amb els gràfics de consums). Per aquesta raó, es procedeix a la utilització d’un 

diagrama estereogràfic útil per aquests casos. Per tant, s’introdueix la localitat, l’hora, el dia i 

l’any i s’obté el següent gràfic [Fig. 9.12.]: 

 

Sud Est Nord Oest 
Tamany T mínima Tamany T mínima Tamany T mínima Tamany T mínima 

90% 0,3 90% 0,4 90% 0,7 90% 0,5 
80% 0,4 80% 0,5 80% 0,7 80% 0,6 
70% 0,4 70% 0,6 70% 0,8 70% 0,8 
60% 0,6 60% 0,7 60% ---- 60% ---- 
50% 0,8 50% ---- 50% ---- 50% ---- 
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[Fig. 9.12.]  Diagrama estereogràfic (Weather Tool) 
 

 

Com es pot observar en aquest gràfic, per a l’hora del dia i el dia considerats el Sol es troba 

lleugerament més cap a l’est. Això explica el fet de que per a una orientació est, els tamanys i 

factors lluminosos hagin de ser inferiors que per a la façana orientada cap a l’oest, la qual rep 

menys insolació. 

Per tant, fixant-se en la [Taula 9.1.] mostrada anteriorment, es pot concloure que les 

orientacions, ordenades de més assolellades a menys (i per tant, amb possibilitat d’escollir 

menys superfície de finestra i menys transmissió lluminosa), serien: sud, est, oest i nord. 

9.5.4. Determinació de les millors solucions globals 

Una vegada ja s’han explicat els resultats obtinguts amb el programa Calener GT (consums 

energètics) i Radiance (confort lumínic dels usuaris), es procedeix a combinar els resultats 

d’ambdós programes per trobar solucions per a cada orientació que satisfacin els dos requisits. 
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[Taula 9.2.]  Solucions globals de vidres  

Per tant, es farà una adaptació de les possibles solucions extretes del Calener GT (considerant 

les dues tipologies de vidres) amb els resultats obtinguts amb el programa Radiance. Cal 

destacar que sempre s’intentarà escollir una solució amb les característiques obtingudes al 

Calener GT ja que aquells són els valors que minimitzen el consum; els resultats del Radiance 

serviran únicament per acotar el tamany de la finestra, ja que aquest programa només tracta 

temes relacionats amb el confort lumínic de les persones.  

A continuació es mostra una taula [Taula 9.2.] amb el valor que prendran totes les variables per 

deixar totalment determinades les característiques i propietats dels vidres per a cada orientació 

(transmitància tèrmica, factor solar, transmissió lluminosa i tamany de la finestra en funció del de 

la façana). Per evitar problemes alhora de trobar vidres al mercat que compleixin aquestes 

propietats, es determinen dues possibles opcions (A i B) per als casos on hi pot haver més 

d’una combinació de variables que no repercuteixin molt negativament al consum. 

 

Cal comprovar que els vidres obtinguts, a part de complir amb el DB-HE1 (ja considerat al 

realitzar el Lider), també compleixen el Decret d’Ecoeficiència en vigor a Catalunya. Aquest 

darrer determina que les transmitàncies tèrmiques dels vidres han de ser inferior a 3,3W/m2K i 

que per a orientacions sud-oest ± 90º el factor solar ha de ser inferior a 0,35. Si es comproven 

aquests valors a la [Taula 9.2.], s’observa un compliment d’ambdues restriccions. 

9.5.5. Elecció de vidres del mercat 

Una vegada determinades les millors solucions per a cada orientació, cal trobar una 

concordança entre els valors teòrics obtinguts, i algun tipus de vidre del mercat que tinguis les 

mateixes propietats. Per a tal efecte, es consulten els manuals de vidres de les empreses Saint-

Gobain Glass [9] i AGC [10], les quals faciliten uns catàlegs a on es poden trobar gran quantitat 

de vidres amb propietats ben diverses.  

 

 Sud Est Nord Oest 
 A B A B A B A B 

U [W/m2K] 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Factor solar 0,15  0,20 0,25 0,40 0,35 0,25 0,30 

T 0,30  0,40 0,50 0,80 0,70 0,50 0,60 
Tamany [%] 90  90 80 70 80 90 80 
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[Taula 9.3.]  Vidres existents al mercat  que compleixen els requisits esmentats 

Cal esmentar que en el cas de no trobar cap vidre entre la gama de productes de les dues 

marques estudiades que satisfaci totes les necessitats, el principal requeriment és que 

mantingui un valor molt baix de la transmitància tèrmica (proper a 1W/m2K). Això és degut a que 

mirant els gràfics, al augmentar aquesta, el consum energètic reacciona proporcionalment. A 

més, cal tenir en compte que la relació entre la transmissió lluminosa del vidre i el tamany de 

finestra obtinguda amb el Radiance s’ha de complir, ja que de no ser així no es compliria el 

certificat LEED que s’ha aplicat anteriorment. Destaquem també la tendència a agafar vidres 

selectius degut al bon rendiment que s’ha experimentat als apartats anteriors en quant a 

consum energètics. A continuació es mostra en forma de taula l’assignació dels vidres segons 

les orientacions i per a les dues empreses estudiades [Taula 9.3.]: 

 

De la [Taula 9.3.] cal destacar dos aspectes importants. El primer, es que per a l’orientació nord 

s’ha escollit l’opció B de la [Taula 9.2.], ja que no existeix cap vidre al mercat que complís les 

propietats de l’opció A. Aquesta opció no serà la més eficient energèticament però mantindrà 

uns bons nivells de consum. El segon aspecte a tractar és el vidre escollit de la marca AGC per 

a l’orientació sud, ja que té una transmissió lluminosa inferior a la permesa per tal de complir el 

certificat LEED. Aquesta elecció s’ha realitzat degut a que tots els demés vides de propietats 

semblants augmentaven molt el factor solar, fet que provocaria que els consums en aquesta 

orientació haguessin estat greument perjudicats. Però això no justifica l’elecció; per tant, s’ha 

realitzat una simulació al Radiance per veure si aquesta reducció de la transmissió provocava el 

no compliment de la certificació, però no ha estat així degut a que amb les proporcions anteriors 

hi havia un 78% de la superfície que complia amb el LEED i ara només un 76%, valor suficient 

per tal d’obtenir la certificació. 

  Nom comercial U 
[W/m2K] 

Factor 
solar T Tamany 

finestra [%] 
Sud Stopsol Classic 1,1 0,18 0,27 90 
Est Stopray Galaxy 1,1 0,22 0,41 90 

Nord EnergyNT 1,1 0,44 0,74 80 
AGC 

Oest Stopray Vision-50T 1,1 0,31 0,50 90 
Sud Climaplus Control Solar 1,1 0,19 0,36 90 
Est Climaplus Control Solar 1,3 0,24 0,41 90 

Nord Climaplus 4S 1,3 0,39 0,71 80 
Saint-Gobain 

Glass 
Oest Climaplus Control Solar 1,2 0,28 0,50 90 
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[Taula 9.4.]  Consum energètic per orientacions i total de l’edifici sense millores energètiques 

9.6. Estalvi energètic 

En aquest apartat es vol quantificar els resultats de la utilització dels vidres adients per a cada 

orientació. Per a tal efecte, es parteix de l’edifici amb els requeriments mínims que exigeix el 

Codi Tècnic de l’Edificació per a les propietats dels vidres, juntament amb les restriccions del 

Decret d’Ecoeficiència vigent a Catalunya i el valor d’obertura mínim per tal d’obtenir el confort 

òptim dels usuaris en quant a l’entrada de llum natural. A aquest edifici es reconeixerà com a 

edifici de referència. Amb aquest edifici, el qual compliria tots els requisits energètics, es 

determinarà el consum anual de l’edifici per unitat de superfície i es compararà amb els edificis 

que s’obtindrien d’aplicar les conclusions obtingudes a l’apartat anterior (edifici amb millores 

energètiques al vidres, tant amb vidres amb les propietats òptimes com vidres existents al 

mercat). La diferència entre els consums energètics serà l’estalvi que es pot arribar a obtenir si 

s’apliquen les solucions esmentades al llarg d’aquest projecte. 

9.6.1. Edifici sense millores energètiques als vidres 

Tal i com s’ha explicat, es realitza aquest edifici com el límit en quant a propietats per tal de que 

pugui ser validat amb els criteris restrictius que exigeixen les diferents normes vigents. 

El valor de les transmitàncies dels tancaments són els que cita el DB-HE1 a la taula 2.1, els 

quals s’han utilitzats anteriorment per a realitzar també totes les hipòtesis (veure annex B.3). Els 

vidres es dissenyaran segons el Decret d’Ecoeficiència amb una transmitància tèrmica de 

3,3W/m2K i un factor solar de 0,35 únicament per a façanes orientades a sud-oest ± 90º. Per a 

la transmissió lluminosa i el factor solar de les demés orientacions, es considera un valor mig 

d’aquests de 0,5, així com un 50% de superfície envidrada per a tot l’edifici. El consum es 

mostra per orientacions i tot seguit el total de l’edifici, per després poder-los comparar amb 

l’edifici amb millores energètiques. Amb aquests paràmetres es simula l’edifici i s’obtenen els 

resultats que es mostren a continuació [Taula 9.4.]: 

 

 Consum per orientacions [kWh/m2] 
 Sud Est Nord Oest 

Consum total 
[kWh/m2] 

Edifici sense millores 62,14 77,01 77,37 75,03 72,88 
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[Taula 9.5.]  Consum energètic per orientacions i total de l’edifici amb millores energètiques 

[Figura 9.13.]  Comparació del consum energètic depenent de la tipologia de vidres utilitzats 

9.6.2. Edifici amb millores energètiques als vidres 

En aquest segon cas, es torna a considerar l’edifici amb les mateixes propietats en quant als 

seus tancament, però canviant ara les propietats de les finestres, agafant en aquest cas les 

obtingudes amb l’anàlisi per orientacions. Per tant, per a cada orientació hi haurà un tamany 

òptim de superfície de finestra, així com uns valors fixats de transmitància tèrmica, transmissió 

lluminosa i factor solar (recordem que es tracta de vidres selectius). Per a ser més precisos a 

l’hora d’obtenir conclusions sobre l’estalvi energètic, en aquest punt s’analitzaran dos edificis: un 

considerant que s’utilitza un vidre òptim amb les propietats obtingudes a l’apartat 9.5.4. i un altre 

considerant els vidres que es poden trobar al mercat (resultats de l’apartat 9.5.5.; s’escolliran les 

que més s’apropin als resultats teòrics d’entre els vidres de les dues marques). Els resultats es 

mostren a la [Taula 9.5.]: 

Tal i com era d’esperar, ambdós resultats milloren els obtinguts anteriorment d’un edifici sense 

cap millora energètica als vidres. A més, el consum extret d’utilitzar els vidres amb les millors 

propietats també és menor que no el que s’obté utilitzant els vidres que es poden trobar al 

mercat. El gràfic següent reflexa la disminució al consum global de la planta [Fig. 9.13.]: 
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Sud Est Nord Oest 
Consum total 

[kWh/m2] 
Edifici amb vidres teòrics 58,97 66,41 63,46 67,95 64,20 

Edifici amb vidres del mercat 60,54 67,60 64,72 69,99 65,71 
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[Taula 9.6.]  Consum energètic segons el tipus d’energia consumida per als tres edificis estudiats 

9.6.3. Quantificació de l’estalvi 

La quantificació de l’estalvi es realitzarà considerant els dos casos anteriorment estudiats, 

obtenint com a resultat un estalvi econòmic i una reducció d’emissions de CO2. 

Realitzant un primer anàlisis, comparant la [Taula 9.4.] amb la [Taula 9.5.] s’observa una 

reducció total de consum d’un 10% aproximadament, que equival a uns 8kWh/m2. On 

principalment s’aconsegueix aquesta millora és a l’espai amb orientació nord, el qual ha reduït el 

seu consum aproximadament un 18% gràcies a la utilització de vidres amb una elevada 

transmissió lluminosa així com una baixa transmitància tèrmica, la qual redueix la pèrdua de 

calor al hivern. 

A continuació es realitzarà una comparació per obtenir l’estalvi entre l’edifici sense millores 

energètiques i els altres dos estudis amb les millores als vidres (resultats teòrics i els vinculats a 

vidres del mercat). Cal destacar que s’haurà de dividir l’energia elèctrica de l’energia 

proporcionada pel gas natural, ja que els coeficients econòmics i d’emissions no són iguals. A 

continuació, la [Taula 9.6.] mostra els consums segons el tipus d’energia consumida i per unitat 

de superfície: 

Primer es determina l’estalvi econòmic que suposaria la implantació de vidres eficients 

energèticament. Per a tal efecte, cal determinar les tarifes vigents d’electricitat i gas natural 

consultant el BOE. Les tarifes són de 0,143055€/kWh per al cas de l’electricitat (tarifa 3.0.2) i de 

0,04961824€/kWh per al gas natural (T.2). 

Degut a que s’ha de comparar l’edifici sense millores energètiques als vidres amb dos edificis 

que si que les tenen, es realitzarà la comparació primer amb els vidres teòrics més eficients i 

posteriorment amb els vidres que s’han trobat al mercat mitjançant els catàlegs. Per a ambdós 

casos es calcularà l’estalvi econòmic i d’emissions a l’atmosfera. Es parteix primerament de 

calcular l’estalvi econòmic per als dos edificis. 

 Consum [kWh/m2] Consum [kWh] 
 Electricitat Gas natural Electricitat Gas natural 
Edifici de referència 53,64 19,24 46.345 16.623 

Edifici amb vidres teòrics 54,76 9,44 47.313 8.156 
Edifici amb vidres del mercat 56,36 9,35 48.695 8.078 
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Comparació amb els valors teòrics òptims dels vidres: 

€5,138€143055,0)313.47345.46(_ 
kWh

kWhatelectricitEstalvi        [Eq. 9.1.] 

€1,420€04961824,0)156.8623.16(__ 
kWh

kWhnaturalgasEstalvi         [Eq. 9.2.] 

€6,2811,4205,138_ totalEstalvi            [Eq. 9.3.] 

Comparació amb els valors reals de vidres existents al mercat: 

€2,336€143055,0)695.48345.46(_ 
kWh

kWhatelectricitEstalvi        [Eq. 9.4.] 

€0,424€04961824,0)078.8623.16(__ 
kWh

kWhnaturalgasEstalvi        [Eq. 9.5.] 

€8,870,4242,336_ totalEstalvi            [Eq. 9.6.] 

 

És necessari destacar que per ambdós casos augmenta el consum elèctric ([Eq. 9.1.] i [Eq. 

9.4.]) però disminueix en major mesura el consum de gas natural ([Eq. 9.2.] i [Eq. 9.5.]), 

provocant una disminució global de l’energia necessària. Tal i com s’ha comentat, les millores 

més significatives en quant a consum es donen per l’orientació nord (demanda de calefacció), 

fet que ha reduït a la meitat el consum de gas natural. Si analitzem els resultats obtinguts com a 

estalvi global ([Eq. 9.3.] i [Eq. 9.6.]), tal i com era d’esperar hi ha un major estalvi al cas teòric 

que no al d’adaptació a vidres existents al mercat.  

Un cop s’ha analitzat l’estalvi econòmic que suposa el fet d’utilitzar criteris d’eficiència 

energètica, es procedeix a realitzar un anàlisi de les reduccions de les emissions de Co2 a 

l’atmosfera. Per a la determinació d’aquestes cal consultar el Manual Técnico [11] de Calener 

GT, en el qual es troben els factors de conversió de pas d’energia (kWh) a emissions de CO2 

(Kg). Per al cas de l’energia elèctrica, aquest s’han considerat de 0,649KgCO2/kWh i per al gas 

natural de 0,204KgCO2/kWh.  

Comparació amb els valors teòrics òptims dels vidres: 
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2
2 2,628649,0)313.47345.46(__Re KgCO

kWh
KgCO

kWhelectemissducc          [Eq. 9.7.] 

2
2 3,727.1204,0)156.8623.16(__Re KgCO

kWh
KgCO

kWhgnemissducc          [Eq. 9.8.] 

21,099.13,727.12,628__Re KgCOtotalsemissionsducció           [Eq. 9.9.] 

Comparació amb els valors reals de vidres existents al mercat: 

2
2 2,525.1649,0)695.48345.46(__Re KgCO

kWh
KgCO

kWhelectemissduc       [Eq. 9.10.] 

2
2 2,743.1204,0)078.8623.16(__Re KgCO

kWh
KgCO

kWhgnemissducc          [Eq. 9.11.] 

20,2182,743.12,525.1__Re KgCOtotalsemissionsducció         [Eq. 9.12.] 

Tal i com s’observa en els resultats, en aquest cas també hi ha una reducció de les emissions 

totals gràcies a l’aplicació de criteris energètics que proporcionen una reducció del consum i 

conseqüentment d’emissions de gasos contaminants. 

Cal destacar que els resultats econòmics i medi ambientals obtinguts són baixos però això és 

degut a que s’ha estudiat únicament una planta d’un edifici d’oficines, amb una superfície útil 

que no arriba als 1000m2 i d’un període d’un any. Per tant, un edifici d’oficines que sigui 

dissenyat amb vidres que segueixin criteris energètics, es pot obtenir un estalvi anual important, 

i més encara si es té en compte la vida útil d’un edifici d’aquestes característiques. A més, s’ha 

considerat que l’edifici de referència tenia una superfície envidrada únicament del 50%, i amb 

els vidres eficients es consideren finestres més grans per tal d’assegurar el confort lumínic dels 

treballadors. 

Per donar una visió general de la reducció aconseguida pel que fa a emissions de CO2, a 

continuació es mostren dues gràfiques extretes del Calener GT a on es mostren les emissions 

de CO2 provocades per l’edifici unificant tots els consums. La primera d’elles, [Fig. 9.14.], 

correspon a l’edifici sense els vidres eficients i la segona, [Fig. 9.15.], amb els vidres modificats. 

En ambdues, es pot tornar a apreciar la disminució de les emissions degudes a la calefacció 

provocades per la reducció del seu consum. 
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[Figura 9.14.]  Resultat gràfic de les emissions mensuals de CO2 de l’edifici sense vidres eficients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 9.15.]  Emissions mensuals de CO2 de l’edifici amb  vidres eficients existents al mercat 
 



Pàg. 62  Memoria 

 

 



Determinació del consum energètic d’un edifici administratiu  Pàg.  63 

 

10. Variacions sobre l’edifici objecte de l’estudi 

A continuació es succeeixen una sèrie d’apartats on el principal objectiu és realitzar canvis en 

les característiques de l’edifici, en la instal·lació de producció o dels requeriments que fins 

aquest punt s’han considerat com a necessaris. Amb aquest canvis, es pretén analitzar com 

anirà variant el consum, i com aquest condicionarà segons cada cas l’elecció dels vidres més 

eficients per a cada orientació. 

10.1. Comportament de l’edifici a altres zones climàtiques 

A continuació, es pretén realitzar una comparació amb edificis situats a altres zones climàtiques 

diferents que la de Barcelona; segons la taula D.1. Zonas climáticas de l’annex D del DB-HE1 

(veure la Taula B.2. de l’annex B), Barcelona està catalogada com a zona climàtica C.  Per tant, 

es realitzarà el mateix procediment que en l’estudi anterior però canviant ara l’emplaçament de 

l’edifici. Amb aquest canvi, es vol estudiar si existeix una forta dependència del consum 

energètic amb el clima de la regió, i quantificar-lo en la mesura del possible. 

En conseqüència, es realitzaran dos estudis: un a la ciutat de Sevilla, que correspon a una zona 

climàtica B amb un clima més càlid, i un altre a la ciutat de Burgos, situat a la zona climàtica E 

amb un clima més fred (veure la Taula B.2. de l’annex B per ambdós casos).  

Degut a que el gràfic important és el del consum energètic global separat per orientacions, es 

passa directament a comentar aquests gràfics i determinar així la millor combinació dels valors 

de les variables. Per a realitzar l’anàlisi, per als dos casos s’agafa com a model l’estudi l’edifici 

situat a Barcelona i es comenten les similituds i diferències.  

10.1.1. Resultats de l’edifici situat a Sevilla (zona climàtica B) 

Sud 

Observant els gràfics del consum total per als vidres no selectius, s’observa que per a qualsevol 

combinació de variables, el consum és lleugerament superior per aquesta zona climàtica que 

per Barcelona (consums propers als 62kWh/m2). Això és degut a que, al ser el clima més càlid, 

el consum en refrigeració augmenta. També en aquest cas, amb qualsevol combinació de 

variables es pot obtenir un consum mínim.  
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L’única diferència destacable en quant al rendiment dels vidres, és que per a tamanys 

d’obertura superiors al 50% és molt aconsellable la utilització de vidres amb baix factor solar per 

evitar un gran augment de consum.  

Si s’utilitzen vidres selectius, es redueix el consum fins a uns 63kWh/m2. el comportament és el 

mateix que per als vidres selectius situats a Barcelona.  

Est/Oest 

Per a les orientacions est i oest, el comportament és molt semblant amb el de l’edifici de la zona 

climàtica de Barcelona, tot i que amb un consum lleugerament superior (consums propers als 

75kWh/m2). En aquest cas també es pot dividir tot el rang d’obertures en tres blocs, tot i que en 

aquest cas es redueix l’amplitud del rang pe a vidres amb alt factor solar i agafa més 

importància els vidres amb baix factor solar (a partir d’un tamany de finestra del 40%). 

Per a l’ús de vidres selectius, és molt important l’elecció del factor solar adient per a cada 

tamany d’obertura, ja que les diferències entre dos tipus de vidres són considerables. Els 

consums mínims es troben per a tamanys entre un 20% i un 30% (factor solar de 0,35), entre un 

30% i un 50% (factor solar proper a 0,25) o entre un 50% i un 80% (factor solar molt baix, de 

l’ordre de 0,15). Els consums que s’obtenen són d’uns 67kWh/m2. 

Nord 

El comportament per aquesta orientació és idèntic que per l’altre edifici, tot i que com succeïa al 

cas anterior, la utilització de vidres amb un factor solar no gaire alt (aproximadament 0,4), és 

necessària per obertures més petites, situant-se en aquest cas a partir del 50%. Per a obertures 

entre el 30% i el 50%, s’aconsegueixen consums propers a 68kWh/m2. 

Amb la utilització de vidres selectius, no es fa variar la tendència dels resultats, però al igual que 

a totes les demés orientacions, els consums es veuen reduïts fins a valors de 64kWh/m2. 
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10.1.2. Resultats de l’edifici situat a Burgos (zona climàtica E) 

Sud 

Per aquesta localització i sense utilitzar vidres selectius, s’observa que els vidres amb un factor 

solar molt baix no són gens eficients. En canvi, els vidres amb un factor solar molt elevat i 

transmitància tèrmica baixa, per a tamanys de finestra inferiors al 60%, són els que menys 

consum energètic generen. Amb tamanys de finestra elevats, utilitzar un factor solar una mica 

més baix millora els resultats. Això és degut a que gran part del consum és degut a calefacció. 

El consum total per aquesta orientació està entre els 67 kWh/m2 i els 71 kWh/m2.  

Si s’utilitzen vidres selectius, és fonamental instal·lar vidres amb un elevat factor solar i reduïda 

transmitància tèrmica. Amb aquestes mesures, es poden obtenir consums de 65kWh/m2.  

Est/Oest 

Per a les orientacions est i oest, el consum mínim supera els 80kWh/m2 i és aconsellable utilitzar 

també valors de factor solar elevats i transmitàncies tèrmiques reduïdes.  

Utilitzant vidres selectius, novament els vidres amb elevat factor solar i reduïda transmitància 

tèrmica redueixen el consum energètic fins a valors de 78kWh/m2 per a qualsevol tamany de 

finestra. 

Nord 

En aquesta orientació, el consum augmenta molt, sent la pitjor orientació dels tres edificis en 

quant a consum. Aquest està sobre els 85kWh/m2 i és necessari l’ús de vidres idèntics al cas 

anterior.  

Amb la utilització de vidres selectius, es redueix el consum fins als 80kWh/m2, sent novament la 

utilització de factors solars elevats i transmitàncies tèrmiques baixes la millor opció. En aquest 

cas es torna a apreciar clarament la divisió del gràfic en grups en funció de la transmitància 

tèrmica. 
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[Taula 10.1.]  Comparativa entre propietats dels vidres en funció del clima de la ciutat 

10.1.3. Relació entre el consum energètic i la zona climàtica de l’edifici 

Després d’haver analitzat altres edificis situats a diferents zones climàtiques, es pot observar 

com el fet d’estar a un clima més fred o més càlid condiciona l’elecció dels vidres i el consum 

dels edificis. A continuació es mostra una taula resum [Taula 9.6.] de les diferents propietats i 

característiques que han de tenir els vidres en funció de la zona climàtica a on es trobi l’edifici: 

 

 

 

 

 

 

 

Cal destacar que per a la realització de la [Taula 10.1.] s’han considerat tamanys de finestra 

elevats ja que es suposa que també s’haurien de complir criteris de confort d’il·luminació.  

10.2. Vidres òptims sense considerar el confort lumínic 

Fins ara, s’ha anat realitzat la selecció dels millors vidres, però sempre considerant el confort 

lumínic com a un requisit indispensable. En aquest apartat es pretén estudiar la possible 

variació dels resultats obtinguts sense tenir en compte aquesta variable.  

Per a tal efecte, es partirà de l’edifici situat a Barcelona, utilitzant vidres selectius (tal i com s’ha 

vist són els més efectius) i s’escollirà la millor combinació de variables, sense que sigui de gran 

importància ara la relació entre el tamany de la finestra i la transmissió lluminosa (es recorda 

que aquestes dues variables eren les que permetien analitzar el grau de confort lumínic que es 

donava a l’espai). Per a determinar aquets valors de les variables, s’analitzen els resultats 

obtinguts en la simulació i posterior anàlisis de dades realitzat a l’apartat 9.5. i s’escullen aquells 

valors de les variables per al que els consums es fan mínims.  

  Orientació 

  Sud Est Nord Oest 
Factor solar Baix Baix Mig Baix 
T Baixa Baixa Elevada Mitja 

B
ar

ce
lo

na
 

U Baixa Baixa Baixa Baixa 
Factor solar Baix Baix Mig Baix 
T Baixa Baixa Mitja Mitja 

Se
vi

lla
 

U Baixa Baixa Baixa Baixa 
Factor solar Elevat Elevat Elevat Elevat 
T Elevada Elevada Elevada Elevada 

B
ur

go
s 

U Baixa Baixa Baixa Baixa 
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[Taula 10.2.]  Propietats i característiques òptimes dels vidres sense considerar el confort lumínic 

[Taula 10.3.]  Vidres existents al mercat que satisfan les propietats requerides 

Els resultats obtinguts són els que es mostren a continuació [Taula 10.2.]: 

Tal i com es pot observar, si es compara aquesta taula amb la [taula 9.2.], s’aprecia una 

diferència principal i és que els tamanys òptims de les finestres són menors. Per aquesta 

hipòtesis, els mínims consums s’obtenen per a tamanys de finestra molt inferiors als considerats 

anteriorment, degut a que anteriorment es tenia una restricció inferior per tal de complir el 

certificat LEED de confort lumínic.  

Seguint la mateixa metodologia que l’emprada al cas anterior, es busquen vidres al mercat que 

tinguin les mateixes propietats que les esmentades a la [Taula 10.2.], utilitzant els catàlegs de 

vidres de les empreses AGC i  Saint-Gobain Glass. A continuació es mostra la taula on 

s’engloben els resultats obtinguts consultant els catàlegs [Taula 10.3.]: 

En aquesta taula cal destacar que l’elecció per als vidres amb orientació sud i oest ha estat 

condicionada per les restriccions del Decret d’Ecoeficiència (factor solar inferior al 35%). És per 

aquest motiu pel qual s’han escollit uns vidres que s’aproximessin el màxim possible als valors 

esmentats a la [Taula 10.2.]. 

 Sud Est Nord Oest 
Transmitància tèrmica [W/m2K] 1,0 1,0 1,0 1,0 
Factor solar 0,25 0,35 0,35 0,35 
Transmissió lluminosa 0,50 0,70 0,70 0,70 
Tamany de la finestra [%] 40 30 50 30 

  Nom comercial U [W/m2K] Factor 
solar T 

Sud Sunergy 1,1 0,29 0,49 
Est EnergyN 1,1 0,41 0,70 

Nord EnergyN 1,1 0,41 0,70 
AGC 

Oest Stopray 1,1 0,32 0,61 
Sud Climaplus Control Solar 1,2 0,30 0,50 
Est Climaplus 4S 1,3 0,42 0,70 

Nord Climaplus 4S 1,3 0,42 0,70 
Saint-Gobain 

Glass 

Oest Climaplus Control Solar 1,2 0,29 0,46 
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[Taula 10.4.]  Comparativa del consum dels edificis en funció de les característiques lúminiques considerades 

Procedint de manera anàloga al cas estudiat a l’apartat 9.5., es realitza una simulació utilitzant 

aquests vidres de la taula anterior per a l’edifici de l’estudi, obtenint novament resultats de 

consums per orientacions. Per a poder comparar els resultats obtinguts tenint o no en compte el 

confort lumínic de les persones, es mostren els resultats a la taula següent, comparant ambdós 

amb l’edifici sense vidres energèticament eficients:  

Observant els resultats de la [Taula 10.4.] es pot concloure que el fet de considerar un 

determinat confort lumínic per als treballadors de l’edifici suposa no poder seleccionar la millor 

combinació de les variables per a reduir el consum energètic fins al valor mínim possible. 

Quantificant aproximadament el valor d’aquesta reducció del consum, estaria al voltant del 5% 

del consum total de la planta. Aquesta disminució del consum tan reduïda és deguda a 

l’augment del consum en il·luminació de la planta. Com que en aquest cas no s’aplica la 

certificació LEED per assolir un correcte nivell d’il·luminació natural pels treballadors, les façanes 

tenen menys superfície envidrada. Aquest fet permet menys entrada de llum natural a la planta, 

i conseqüentment més consum en il·luminació artificial, que fa augmentar el consum total.  

10.3. Vidres òptims variant el sistema de producció 

En aquest apartat es pretén estudiar com afecta a l’elecció del vidres més eficients el fet de 

variar el sistema de producció (considerant novament el requeriment del confort lumínic dels 

usuaris indicat a la [Taula 9.1.]). Fins ara, per a tots els càlculs s’ha considerat un rendiment mig 

de 2,40 per al cas de refrigeració i de 0,83 per al de calefacció. Per tant, a continuació s’aniran 

variant els sistemes de producció per veure com varien els resultats. La variació dels sistemes 

de producció, tal i com s’ha realitzar fins ara, serà reflexada als resultats en la variació d’ambdós 

rendiments que afectaran al consum que s’obté de les demandes.  

S’estudiaran tres sistemes de producció diferents: la bomba de calor, la bomba de calor 

geotèrmica i la xarxa Districlima. A continuació s’expliquen cadascun d’ells i es realitza l’estudi. 

Consum per orientacions [kWh/m2] 
 

Sud Est Nord Oest 
Consum total 

[kWh/m2] 

Edifici sense millores 62,14 77,01 77,37 75,03 72,88 
Edifici amb vidres eficients i 
considerant confort lumínic 60,54 67,60 64,72 69,99 65,71 

Edifici amb vidres eficients  sense 
considerar confort lumínic 58,65 64,92 62,90 64,81 62,82 
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[Taula 10.5.]  Valors òptims de les propietats dels vidres segons l’orientació per tal de 

 que el consum sigui mínim considerant els rendiments indicats 

[Taula 10.6.]  Vidres del mercat que més s’aproximen als valors teòrics desitjats 

10.3.1. Bomba de calor  

El primer sistema de producció estudiat és la utilització de bomba de calor per a la calefacció i 

per a la refrigeració. Aquesta, al utilitzar com a font d’energia l’electricitat, eliminarà el consum 

de gas natural de la nostra planta d’estudi. 

El rendiment global que es pot associar a aquestes instal·lacions és de 2,00 per a la calefacció i 

la refrigeració [12]. Degut a que en aquest cas els rendiments són idèntics per als dos sistemes, 

analitzar els consums en refrigeració i calefacció serà idèntic a analitzar les demandes de 

l’espai. Per tant, si es compleix el comentat a l’apartat 9.3.2., el consum de refrigeració hauria de 

ser molt superior que el de calefacció, ja que aquests depenen exclusivament de la demanda 

de l’edifici (i s’ha observat com aquesta era de refrigeració principalment).  

Per tant, es busca la combinació de variables que satisfacin un consum mínim [Taula 10.5.]: 

 

 

 

Tal i com s’ha procedit anteriorment a d’altres apartats, es busquen vidres al mercat que 

s’aproximin el màxim possible a les propietats definides a la [Taula 10.5.] i s’obtenen els 

següents resultats [Taula 10.6.]:  

 Sud Est Nord Oest 
U [W/m2K] 2,5 2,5 1,0 2,5 
Factor solar 0,15 0,25 0,35 0,25 
T 0,3 0,5 0,7 0,5 
Tamany [%] 90 80 80 80 

  Nom comercial U [W/m2K] Factor 
solar T 

Sud Planibel Color 2,7 0,28 0,31 
Est Planibel Color 2,7 0,44 0,52 

Nord EnergyN 1,1 0,41 0,70 
AGC 

Oest Planibel Color 2,7 0,44 0,52 
Sud Climalit Control Solar 2,7 0,25 0,30 
Est Climalit Control Solar 2,8 0,35 0,50 

Nord Climaplus 4S 1,3 0,42 0,70 
Saint-Gobain 

Glass 

Oest Climalit Control Solar 2,8 0,35 0,50 
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[Taula 10.7.]  Comparativa de consums en funció del rendiment dels sistemes de producció 

(PRC: planta refredadora i caldera; BC: Bomba de calor) 

Com es pot observar, en aquest cas no s’ha pogut trobar vidres que s’aproximin tant com els 

que s’han trobat a apartats anteriors, fet que provocarà que el consum total obtingut per la 

planta sigui superior al que sortiria utilitzant els vidres teòrics. A més, es recorda que s’ha de 

complir el Decret d’Ecoeficiència vigent a Catalunya, fet que provoca, per exemple, que en 

aquest cas no es pugui utilitzar el vidre d’AGC trobat (però sí el de Saint-Gobain Glass). Cal 

destacar també que ja no són els vidres amb transmitàncies tèrmiques molt baixes els més 

eficients, sinó que els vidres amb transmitàncies tèrmiques superiors donen millors resultats de 

consum. Això és degut a que a l’igualar els rendiments, la refrigeració té més pes sobre el total 

del consum (per l’explicat a l’apartat 9.3.2.) i per tant, reduir el consum passa per intentar reduir 

al màxim aquests consum en refrigeració. I, recordant el comentat a l’apartat 9.5., les 

transmitàncies elevades disminueixen la demanda de refrigeració i conseqüentment el consum. 

A continuació es procedeix a simular l’edifici amb els vidres de la [Taula 10.6.] per tal de trobar 

el consum per orientacions i es compararà amb l’edifici estudiat a l’apartat 9. d’aquest projecte. 

Per tal de fer senzilla la comprensió i poder mostrar tots els valors en una mateixa taula, l’estudi 

realitzat a l’apartat 9. es nomenarà PRC (planta refredadora i caldera) i aquest estudi BC 

(bomba de calor). Per ambdós casos es mostra directament el consum obtingut amb els vidres 

trobats al mercat [Taula 10.7.]: 

Com s’observa, tot i haver millorat el rendiment del sistema de producció de la calefacció, el 

consum total no ha disminuït, degut a un augment en major mesura del consum en refrigeració 

(el rendiment ha disminuït des de 2,3 a 2,0). Però la igualtat de rendiments dels dos sistemes, 

permet observar com ara el consum en refrigeració multiplica gairebé per cinc el de calefacció 

(té el mateix comportament que les demandes). 

 

 

 Consum per orientacions [kWh/m2] Consum instal·laccions [kWh/m2] 
 Sud Est Nord Oest Il·lumin Refrig Calef Total 

PRC 60,54 67,60 64,72 69,99 24,48 31,88 9,35 65,71 
BC 62,89 71,7 62,64 71,19 24,54 34,70 7,86 67,10 



Determinació del consum energètic d’un edifici administratiu  Pàg.  71 

 

[Taula 10.8.]  Valors òptims de les propietats dels vidres segons l’orientació per tal de que el consum 

sigui mínim considerant una bomba de calor geotèrmica com a sistema de producció 

10.3.2. Bomba de calor geotèrmica 

A continuació es pretén realitzar la mateixa metodologia de la seguida anteriorment, però ara 

suposant que l’edifici té un sistema de producció basat en una bomba de calor geotèrmica. 

Aquest sistema de producció consta d’una bomba de calor a que incorpora un intercanviador 

enterrat. Aquest sistema de producció es basa en la utilització del terreny com a font de calor 

(per calefactar) o com a abocador de la calor (per refrigerar), degut a que la seva temperatura 

és més moderada al llarg de l’any que la de l’aire exterior, i per tant quan l’aire exterior estigui 

fred, el terra estarà més calent i a l’inrevés. 

Aquestes bombes de calor tenen un rendiment global de calefacció de 4,50 i 4,30 en 

refrigeració [12]. Utilitzant aquests rendiments per a obtenir consums a partir de les demandes 

de l’edifici (no han variat), s’obtenen uns altres valors de consum, on les millors combinacions 

per a cada orientació són les que segueixen [Taula 10.8.]: 

 

 

 

Si es compara aquesta taula i la corresponent per al cas anterior, s’observa que són semblants. 

Aquest fet és degut a que la proporció de rendiments és pràcticament idèntica, però no és així la 

relació amb la il·luminació. En aquest cas, al tenir rendiments dels sistemes de producció més 

elevats el consum per satisfer les demandes serà inferior, mantenint-se constant el consum en 

il·luminació. Això provoca un major pes en la il·luminació, la qual fa variar lleugerament els 

resultats obtingut amb anterioritat. Tal i com s’ha procedit anteriorment a d’altres apartats, es 

busquen vidres al mercat que s’aproximin el màxim possible a les propietats definides a la 

[Taula 10.8.] i s’obtenen els següents resultats [Taula 10.9.]:  

 Sud Est Nord Oest 
U [W/m2K] 2,5 2,5 1,0 2,5 
Factor solar 0,15 0,35 0,35 0,25 
T 0,3 0,7 0,7 0,5 
Tamany [%] 70 60 80 80 
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[Taula 10.9.]  Vidres reals que més s’aproximen als valors teòrics desitjats 

[Taula 10.10.]  Comparació dels consums en funció del sistema de producció 

(PRC: planta refredadora i caldera; BC: Bomba de calor; BCG: Bomba de calor geotèrmica) 

 

Com es pot observar, en aquest cas no s’ha pogut trobar vidres que s’aproximin tant com els del 

cas anterior. Tot i així, es calculen els consums per orientacions i per instal·lacions i es 

comparen amb els obtinguts per al cas estudiat i per al cas anterior de bomba de calor [Taula 

10.10]. Es torna a utilitzar les abreviacions per tal de poder mostrar tots els valors conjuntament: 

PRC (planta refredadora i caldera), BC (bomba de calor) i BCG (bomba de calor geotèrmica). 

En aquesta taula ja es pot apreciar com el consum degut a il·luminació té molt més pes que ens 

els altres dos casos estudiats. Utilitzant una bomba de calor geotèrmica, el 56% de l’energia 

consumida és destinada a la il·luminació artificial mentre que amb una bomba de calor 

convencional és del 35%. Això no significa que el consum total hagi augmentat (en realitat ha 

disminuït un 33% el consum total), sinó que el consum generat per la demanda de climatització 

s’ha disminuït gràcies a sistemes de producció de rendiment elevat, atorgant més pes al 

consum lumínic. 

 

  Nom comercial U [W/m2K] Factor 
solar T 

Sud Planibel Color 2,7 0,28 0,31 
Est Planibel Color 2,7 0,44 0,52 

Nord EnergyN 1,1 0,41 0,70 
AGC 

Oest Planibel Color 2,7 0,44 0,52 
Sud Climalit Control Solar 2,7 0,25 0,30 
Est Climalit Control Solar 2,8 0,35 0,50 

Nord Climaplus 4S 1,3 0,42 0,70 
Saint-Gobain 

Glass 

Oest Climalit Control Solar 2,8 0,35 0,50 

 Consum per orientacions [kWh/m2] Consum instal·laccions [kWh/m2] 
 Sud Est Nord Oest Il·lumin Refrig Calef Total 

PRC 60,54 67,60 64,72 69,99 24,48 31,88 9,35 65,71 
BC 62,89 71,7 62,64 71,19 24,54 34,70 7,86 67,10 
BCG 42,17 45,14 41,75 45,97 24,97 15,38 3,41 43,76 
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[Taula 10.11.]  Valors òptims de les propietats dels vidres segons l’orientació  

[Taula 10.12.]  Vidres reals que més s’aproximen als valors teòrics desitjats 

10.3.3. Xarxa Districlima 

Aquest altre sistema de producció es basa en la generació de calor centralitzada a nivell de 

districte, i la distribució de la calor en forma d’aigua calenta o vapor per una xarxa subterrània 

als edificis del voltant. Es pot aprofitar la calor residual de diferents processos com poden ser: 

- Processos industrials pròxims als nuclis de població: molts processos industrials 

requereixen calor a altes temperatures, però necessiten dissipar calor a baixa 

temperatura (60-80ºC), que no és aprofitable als propis processos, però sí és adequada 

per a la climatització d’edificis. 

- Plantes de conversió energètica de residus urbans, que sinó haurien de dissipar la calor 

residual a l’atmosfera. 

El rendiment global que es pot associar a aquestes instal·lacions és de 6,10 per a la calefacció i 

5,20 per a la refrigeració [12]. Novament, igual que al cas anterior, a l’augmentar encara més el 

rendiment dels sistemes de producció, teòricament el pes de la il·luminació encara serà superior 

degut a un descens del consum de refrigeració i calefacció. A continuació es mostren les millors 

combinacions segons l’orientació per aquest darrer estudi [Taula 10.11.]: 

 

 

 

Tot seguit es busquen vidres al mercat que compleixin les citades propietats [Taula 10.12.]: 

 Sud Est Nord Oest 
U [W/m2K] 2,5 2,5 2,5 2,5 
Factor solar 0,25 0,25 0,35 0,25 
T 0,5 0,5 0,7 0,5 
Tamany [%] 70 80 80 80 

  Nom comercial U [W/m2K] Factor 
solar T 

Sud Planibel Color 2,7 0,44 0,52 
Est Planibel Color 2,7 0,44 0,52 

Nord EnergyN 2,8 0,77 0,81 
AGC 

Oest Planibel Color 2,7 0,44 0,52 
Sud Climalit Control Solar 2,8 0,35 0,50 
Est Climalit Control Solar 2,8 0,35 0,50 

Nord Climalit Silence 2,6 0,61 0,72 
Saint-Gobain 

Glass 
Oest Climalit Control Solar 2,8 0,35 0,50 
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[Taula 10.13.]  Taula global on es presenten els resultats per als quatre tipus de sistemes de  

producció estudiats (PRC: planta refredadora i caldera; BC: Bomba de calor; BCG:  

Bomba de calor geotèrmica; Districl: Districlima) 

Finalment, es troba el consum utilitzant aquests vidres eficients, obtenint un consum per 

orientacions i instal·lacions de (Districl: xarxa Districlima) [Taula 10.13.]: 

El consum total no ha resultat l’esperat, degut a que s’ha produït un augment d’aquest a 

l’augmentar el rendiment dels sistemes de producció. Però aquest fet té una explicació, i es que 

per a aquestes característiques òptimes dels vidres, no s’han trobat vidres que les compleixin 

amb un cert marge d’error. Un clar exemple és la cara nord, on es buscava un vidre amb una 

transmissió lluminosa de 0,7 i un factor solar de 0,35 i únicament s’ha trobat un vidre amb valors 

de 0,72 i 0,61 respectivament. Aquesta diferència por haver provocat aquest augment en 

climatització. De totes maneres, aquests dos darrers sistemes estudiats (bomba de calor 

geotèrmica i xarxa Districlima), tenen una reducció global del consum d’entre un 32% i un 35%. 

A aquesta disminució del consum, caldria afegir a més l’obtinguda d’utilitzar els vidres eficients 

energèticament; es recorda que el consum energètic de l’edifici de referència utilitzar a l’estudi 

era de 72,88kWh/m2. Considerant doncs aquesta dada, es podria xifrar la reducció de consum 

entre el 38% i el 40%.  

 

 

 

 

 

 

  Consum per orientacions [kWh/m2] Consum instal·laccions [kWh/m2] 
  Sud Est Nord Oest Il·lumin Refrig Calef Total 
PRC 60,54 67,60 64,72 69,99 24,48 31,88 9,35 65,71 
BC 62,89 71,7 62,64 71,19 24,54 34,70 7,86 67,10 
BCG 42,17 45,14 41,75 45,97 24,97 15,38 3,41 43,76 
Districl 44,30 46,39 43,98 46,09 24,32 16,81 3,81 44,94 
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[Fig. 11.1.]  Croquis de la planta de les oficines de Grupo JG 

11. Aplicació a un cas real d’un edifici d’oficines 

Tot seguit, s’aplicarà les conclusions obtingudes en referència a les característiques i propietats 

que han de tenir els vidres, a un edifici d’oficines existent a la ciutat de Barcelona. Aquest edifici 

és l’oficina central de l’empresa Grupo JG Ingenieros Consultores de Proyectos S.A., situada al 

carrer Urgell, 240. La planta té una superfície habitable de 1395m2 (s’ha exclòs la superfície 

d’escales i ascensors, així com les sales tècniques de la planta). Tal i com s’ha realitzat al llarg 

de tota la Memoria, únicament es farà l’estudi d’eficiència energètica a una planta per veure si 

modificant els vidres en la mesura que s’ha anat exposant, el consum es redueix. A continuació 

es mostra un croquis de la planta [Fig. 11.1.], on la façana de l’esquerra té orientació nord: 

 

 

 

 

 

 

 

Per a tal efecte, es procedeix amb la mateixa metodologia que s’ha anat aplicant anteriorment. 

Primer cal definir tot el model al Lider: es crea la planta, els espais, els murs i forjats, i 

posteriorment es realitzen les obertures. L’edifici té una gran superfície vidrada (mur cortina), 

amb uns vidres monolítics de 8mm. Una vegada ja està modelada la planta amb el Lider, 

s’exporta el model al Calener i en aquest s’introdueixen totes les característiques d’ocupació, 

il·luminació (amb el control), equips i sistemes de climatització. Aquests valors s’han considerat 

els mateixos que els que s’han considerat a l’estudi ja que ambdós edificis són de les mateixes 

característiques. Únicament el control d’il·luminació ha estat lleugerament modificat atenent a la 

diferent geometria de la planta. 
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[Taula 11.1.]  Consums de la planta d’oficines de Grupo JG en funció del tipus de vidres 

Per a quantificar l’estalvi utilitzant els vidres adequats, es realitzen tres simulacions. Cal 

destacar que l’edifici té les façanes totalment envidrades (mur cortina) i per a trobar el consum 

mínim no es contempla l’opció de variar el tamany de la finestra, ja que es tracta d’un edifici 

existent; per tant, únicament s’aniran variant les propietats dels vidres. La primera simulació es 

realitza amb les propietats reals dels vidres: vidre monolític de 8mm, amb una transmitància 

tèrmica de 5,7W/m2K, un factor solar de 0,8 i una transmissió lluminosa de 0,87. La segona 

simulació es modifiquen els vidres existents per uns altres que compleixen el CTE-DB-HE1 i el 

Decret d’Ecoeficiència: transmitància tèrmica de 3,3W/m2K per a totes les orientacions i un 

factor solar de 0,35 i transmissió lluminosa de 0,5 per a les façanes amb orientació sud-oest ± 

90º (per als demés casos es mantenen les propietats de la primera simulació). Finalment, una 

tercera simulació utilitzant vidres segons les conclusions extretes a l’apartat 9.5.5. (vidres 

existents al mercat). A continuació es mostra una taula a on queden reflectits aquests valors de 

consum [Taula 11.1.]: 

 

Com era d’esperar, els consums globals de l’edifici es redueixen a mesura que s’utilitzen vidres 

més eficients energèticament. El consum es redueix en un 8% si s’utilitzen vidres que 

compleixen amb el CTE-DB-HE1 i en un 22,1% si s’apliquen les conclusions extretes en aquest 

estudi. En aquest cas, es produeix una reducció del consum de calefacció i refrigeració degut a 

la considerable millora de les propietats dels vidres pel que fa a la transmitància tèrmica (es 

redueix de 5,7W/m2K a 1,1W/m2K) i al factor solar (es redueix de 0,80 a 0,18 en algunes 

finestres) respectivament. Aquestes conclusions explicades es poden veure reflectides en forma 

de taula i de gràfics a l’annex E d’aquesta Memòria. 

Cal destacar, que basant-se en la qualificació energètica que proporciona el Calener GT, 

aquesta anirà variant en funció de les propietats dels vidres: amb els vidres originals s’obtindria 

un edifici amb un índex de 0,70 (qualificació C), amb vidres que compleixen el CTE-DB-HE1 

s’obté un índex de 0,66 (qualificació C) i amb els vidres eficients escollits a l’apartat 9.5.5. 

s’obtindria una qualificació global B amb un índex de 0,62. 

 

 Consum total edifici [kWh/m2] 

 Il·luminació Refrigeració Calefacció Total 

Vidres originals 26,75 37,96 17,60 82,31 
Vidres complint CTE i Decret 27,56 29,66 18,98 76,21 
Vidres eficients 28,43 25,79 13,16 67,38 
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Per tant, veient que el consum a les oficines de Grupo JG s’ha aconseguit reduir-lo 

significativament, es pot concloure que els resultats obtinguts són extrapolables a tots els tipus 

d’edificis d’oficines de Barcelona; en el cas de que es tracti d’altres ciutats, es poden extreure 

les recomanacions de l’apartat 10.3. depenent de si el clima és més fresc o més càlid. 
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12. Impacte ambiental 

En aquest apartat es comentarà la interacció del medi ambient amb els edificis d’oficines, i en 

particular, amb l’edifici estudiat en aquesta Memòria.  

La millora de l’eficiència energètica dels edificis modificant les propietats i característiques dels 

vidres provoca intrínsecament una sèrie de canvis que afecten directament al medi ambient. Per 

tant, es realitzarà una explicació dels canvis provocats i beneficis de passar de l’edifici de 

referència estudiat (sense vidres eficients energèticament) a l’edifici amb el vidres adients que 

s’han trobat al mercat (els comentats a l’apartat 9.5.5.). 

- Degut a una millora en les propietats del vidres respecte a les establertes com a 

mínimes al document bàsic pel DB-HE1, escollint acuradament el valor d’aquestes 

mitjançant criteris experimentals, es pot afirmar que l’edifici serà més eficient 

energèticament i per tant estarà millor adaptat a les condicions climàtiques de la zona.  

- Tot i haver augmentat el consum en electricitat, la reducció en major mesura del consum 

de gas natural (disminuint el consum en calefacció a les èpoques més fredes) provoca 

unes reduccions de les emissions de CO2 a l’atmosfera, reduint així l’impacte de l’edifici 

al medi ambient. 

- Gràcies a l’aplicació de la certificació LEED, es pot afirmar que hi hauran unes 

condicions de confort lumínic garantitzades que ajudaran a mantenir el benestar dels 

usuaris, augmentant així la seva productivitat. 

Cal esmentar aquí l’ús de diferents tipus de producció, que tal i com s’ha observat al llarg de la 

Memòria, permeten reduir molt el consum dels edificis. Pel que fa a la xarxa Districlima, cal 

esmentar que aquesta, a més de l’estalvi energètic, elimina l’impacte visual dels equips de 

refrigeració als terrats dels edificis. La utilització de bombes de calor geotèrmiques també 

redueixen l’impacte al medi ambient, ja que és una energia totalment neta i renovable que 

permet reduir fins a un 50% les emissions de CO2 a ‘atmosfera. Aquest és un clar exemple de 

que és possible aconseguir un nivell de confort raonable aprofitant millor els recursos que 

ofereix la natura i conservant així millor el medi ambient.  
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[Taula 13.1.]  Costos totals d’infraestructura generats per a la realització del projecte 

13. Pressupost del projecte 

Per tal de poder assignar un pressupost al projecte, tot seguit es realitza una descripció 

detallada dels costos associats al mateix. Per a la seva realització, es procedeix a dividir tots els 

costos i despeses generades en tres grups: els costos d’infraestructura, els costos dels recursos 

humans i els costos dels recursos materials. 

El primer grup engloba tots els costos d’infraestructura que han estat necessaris per a la 

realització del projecte. Aquests poden ser, per exemple, els diferents subministraments (llum, 

connexió a la xarxa i telèfon). 

Els costos dels recursos humans quantifiquen els costos dels diferents treballs realitzats per 

enginyers i personal administratiu. La valoració econòmica es determina amb el producte de la 

tarifa horària de cada categoria amb les hores de dedicació al projecte. 

Finalment, al grup dels costos dels recursos materials es vincularan totes les despeses 

generades pels equips informàtics, llicències dels programes, impressions, transport i material 

d’oficina necessaris per la realització del projecte. Cal destacar que els costos dels equips 

informàtics i de les llicències es realitzaran en funció de la vida útil dels mateixos, per tal de 

poder-los estimar un cost vinculat al projecte. 

13.1. Costos d’infraestructura 

A continuació es mostra una taula ([Taula 13.1.]) on s’engloben els costos d’infraestructura 

associats als projecte. Per al càlcul del cost horari es suposa una utilització de 8 hores al dia, de 

dilluns a divendres per a les 52 setmanes de l’any. 

 

Concepte Cost [€] Cost horari 
[€/h] 

Hores 
d’utilització [h] Cost total [€] 

Despeses del local 1.200 0,58 660 382 
Connexió a Internet 480 0,23 660 152 
Subministres 600 0,29 660 191 
COST TOTAL 
D’INFRAESTRUCTURA    725 
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[Taula 13.3.]  Costos horaris de diferents recursos materials   

necessaris per a la realització del projecte 

[Taula 13.2.]  Costos dels recursos humans utilitzats al projecte 

13.2. Costos dels recursos humans 

Tot seguit es mostra una taula amb els costos dels recursos humans utilitzats i que per tant 

s’han d’imputar al cost del projecte [Taula 13.2.]. Per a tal efecte es divideix el projecte en fases 

i aquestes s’associen al tipus de treballador que la realitza i al seu cost horari.  

 

13.3. Costos dels recursos materials 

Degut a que hi ha partides que requereixen un càlcul previ del cost per hora que tenen associat, 

es calculen primer aquests costos horaris ([Taula 13.3.]) i posteriorment ja es presentarà la taula 

amb els costos de tots els recursos materials.  

 

Concepte Tipus de 
treballador 

Cost horari 
[€/h] Hores [h] Cost total 

[€] 

Determinació dels objectius Enginyer  
Júnior 20 5 100 

Documentació sobre edificis 
d’oficines 

Enginyer  
Júnior 20 10 200 

Recerca de les diferents tipologies de 
vidres 

Enginyer  
Júnior 20 15 300 

Anàlisi de les normatives vigents Enginyer  
Júnior 20 40 800 

Aprenentatge dels programes 
informàtics utilitzats 

Enginyer  
Júnior 20 45 900 

Modelització i simulació de l’edifici Enginyer  
Júnior 20 150 3.000 

Tractament de les dades Enginyer  
Júnior 20 100 2.000 

Interpretació dels resultats Enginyer 
Júnior 20 130 2.600 

Redacció de la memòria i l’annex Administratiu 10 140 1.400 

Revisió Enginyer 
Sènior 50 25 1.250 

COST TOTAL RECURSOS HUMANS    12.550 

Concepte Preu [€] Vida útil [anys] Cost anual [€] Cost horari [€/h] 
Ordinador 900 3 300 0,15 
Llicències 300 1 300 0,15 
Impressora 2.000 5 400 0,19 
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[Taula 13.4.]  Costos dels recursos materials utilitzats 

[Taula 13.5.]  Pressupost total del projecte 

Una vegada estan calculats els costos per hora dels recursos materials que ho requereixen, es 

pot calcular els costos totals dels recursos materials([Taula 13.4.]), tenint en compte les hores 

d’utilització per als conceptes de la [Taula 13.3.]. 

 

Una vegada ja estan definits tots els costos, es procedeix a quantificar l’import total del projecte. 

Per a tal efecte, cal afegir el costos vinculats a la Seguretat Social, els honoraris per la 

realització del projecte i posteriorment l’IVA a l’hora d’emetre la factura. Es consideren uns 

costos de la Seguretat Social del 35% per a totes les categories dels treballadors, així com uns 

honoraris del 7% del cost total del projecte i un IVA del 16% sobre l’import total. La [Taula 13.5.] 

mostra l’import total del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Cost horari 
[€/h] 

Hores 
d’utilització [h] Cost total [€] 

Ordinador 0,15 660 99 
Llicències 0,15 660 99 
Impressora 0,19 660 125 
Impressions --- --- 240 
Transport --- --- 120 
Material d’oficina --- --- 20 

COST TOTAL RECURSOS MATERIALS   703 

Concepte Import total [€] 
Costos recursos materials 703 
Costos recursos humans 12.550 
Costos Seguretat Social (35%) 4.393 
Costos d’infraestructura 725 
Total costos projecte 18.371 
Honoraris (7%) 1.286 
Total pressupost 19.657 
IVA (16%) 3.145 
Factura 22.802 
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Conclusions 

A partir de les simulacions realitzades al llarg del projecte per a un edifici administratiu amb 

façanes orientades als quatre punts cardinals, es poden extreure diverses conclusions en funció 

de les característiques i requeriments assignats a l’edifici. 

Primerament, cal destacar que, una vegada obtinguts els resultats de les diverses simulacions 

realitzades, es pot afirmar que per a l’elecció dels vidres per obtenir un edifici eficient 

energèticament, s’ha de tenir molt present el tamany de les finestres, l’orientació de l’edifici i la 

localització geogràfica. 

Analitzant el cas general proposat amb un rendiment per la producció de refrigeració superior al 

de la producció de calefacció, l’elecció dels vidres està condicionada per intentar reduir al màxim 

la demanda de calefacció de l’edifici. Aquesta diferència de rendiments, afectava negativament 

als resultats dels consums de la planta, atorgant gran part del consum total a la calefacció. Per 

tant, davant d’aquest requeriment, les millors solucions per a reduir la demanda de calefacció 

eren la instal·lació de vidres molt aïllants (per evitar pèrdues de calor al hivern) juntament amb 

factors solars baixos (per disminuir l’entrada de radiació solar). Cal destacar que aquestes 

propietats dels vidres escollides, a més, han de permetre un elevat confort lumínic dels 

treballadors mitjançant l’aprofitament de llum natural (s’ha de complir una relació entre el tamany 

de la finestra i la transmissió lluminosa del vidre). 

En canvi, si hom es basa en les simulacions realitzades modificant els sistemes de producció 

(intervenint en els rendiments), s’observa que un edifici administratiu situat a la ciutat de 

Barcelona, la demanda de refrigeració és molt superior a la de calefacció. Aquest fet condiciona 

clarament l’elecció dels vidres més eficients energèticament, requerint l’ús de vidres amb un 

reduït factor solar i transmitàncies tèrmiques elevades quan els rendiments dels sistemes de 

producció (refrigeració i calefacció) són semblants. 

Pel que fa als resultats obtinguts a l’analitzar edificis situats a d’altres zones climàtiques, si els 

comparem amb els obtinguts a la zona climàtica C (a la qual pertany Barcelona), observem que 

si aquesta zona és més càlida els resultats no varien significativament. En canvi, a l’analitzar 

l’edifici situat a un clima més fred, els consums mínims s’obtenen per valors elevats de factor 

solar per permetre l’entrada de radiació solar i així reduir la demanda de calefacció. Per tant, es 

pot afirmar que l’elecció dels vidres més eficients per obtenir un consum reduït, depèn de la 

localització geogràfica. 
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Finalment, a l’aplicar les solucions trobades i comentades anteriorment a l’edifici d’oficines de 

l’empresa Grupo JG, el consum es va veure reduït en un 22,1% si es compara amb els vidres 

existents, i en un 13,1% comparant-se amb els valors mínims que requereix el CTE-DB-HE1 i el 

Decret d’Ecoeficiència. Aquesta reducció tan elevada ha estat deguda a que en l’edifici original 

hi ha instal·lats uns vidres monolítics amb una elevada transmitància tèrmica i factor solar, que 

provoquen grans demandes de refrigeració i calefacció. Cal destacar en aquest estudi que no 

s’ha pogut modificar els tamanys de les finestres ja que es tracta d’un edifici existent i no es 

contemplava aquesta opció. 
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