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Annex A: Dades climàtiques Vall d’en Bas 

Les dades que es mostren a continuació han estat obtingudes de la XEMA (Xarxa 

d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) que gestiona el SMC (Servei Meteorològic de 

Catalunya). 

 

 
 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

2 T. Max. Mitjana 13,4 14,6 14,7 17,8 21 25,6 30,5 30 27,1 21,1 15,8 14,6 

0 T. Mín. Mitjana 0,3 0 0,7 5,5 8 12,2 13,9 13,3 11,2 8,4 2,7 -1 

1 T. Mitja Mitjana 6,8 7,1 7,7 11,6 14,1 18,5 22 21 18,5 14 8,5 4,7 

6 H rel. Mitjana(%) 77 75 75 74 78 77 72 75 77 84 85 89 

2 T. Max. Mitjana 13,2 12 15,7 19,9 25,6 28,2 32,2 28,6 23,7 20,3 19,1 15,4 

0 T. Mín. Mitjana -1,6 -2,4 3,2 5,3 9,6 12,7 16 14,3 10,2 7,1 1,8 -0,3 

1 T. Mitja Mitjana 4,5 4,5 9 12,4 17,3 19,9 23,6 21 16,6 13,1 8,7 6 

5 H rel. Mitjana(%) 75 68 79 73 68 75 72 80 80 84 80 87 

2 T. Max. Mitjana 12,7 13,3 16,7 19,9 21,3 27,1 26,8 26,6 25,6 23,8 16,5 13,1 

0 T. Mín. Mitjana 0,5 -0,1 0,7 6,4 8 11,7 12,9 14,8 12,5 9,3 5,1 -0,2 

1 T. Mitja Mitjana 6 6,8 8,4 12,9 14,3 18,9 19,7 19,9 18,3 15,7 10,4 5,2 

4 H rel. Mitjana(%) 83 74 71 78 73 72 78 84 85 81 85 80 

2 T. Max. Mitjana 13,7 10,9 14,4 17,1 18,7 24,8 30,3 28,7 25,8 22,3 15,5 14,4 

0 T. Mín. Mitjana -2,5 -2,1 3,2 4,6 7,1 11,3 13,9 13,6 10,7 9,2 1,3 -2,8 

1 T. Mitja Mitjana 4,2 4 8,6 10,9 12,4 17,9 21,3 20,5 17,3 15,3 7,6 4,2 

3 H rel. Mitjana(%) 77 73 79 76 79 72 73 75 80 80 76 78 

2 T. Max. Mitjana 13,6 11,8 18,2 16,5 23,2 28,5 29,5 32,6 25,2 20,5 15,6 13,8 

0 T. Mín. Mitjana -2,8 -5,1 -0,4 4,5 9,7 13,4 12,9 14,3 11,1 8,4 4,5 -1,6 

1 T. Mitja Mitjana 3,4 2,6 8,7 10,4 15,9 20,8 21,1 23 17,6 14,1 9,7 4,8 

2 H rel. Mitjana(%) 84 61 66 75 76 70 67 66 75 83 81 80 

2 T. Max. Mitjana 11,8 15 14,6 20,8 23,7 25,1 25,9 29,6 27,4 22,7 16,2 14,5 

0 T. Mín. Mitjana -0,9 -0,7 3,1 7,3 9,9 13 13,8 14,4 12,2 6,7 6 -1 

1 T. Mitja Mitjana 4,3 6,2 8,4 13,8 16,5 18,7 19,5 21,4 18,9 13,8 10,3 5,1 

1 H rel. Mitjana(%) 82 78 84 76 76 77 81 79 81 80 90 81 

2 T. Max. Mitjana 9,3 10,8 14,1 18,5 19,9 25,1 30,4 28,7 24,5 19,3 14,4 11,7 

0 T. Mín. Mitjana -0,9 -1,1 0,3 4,4 8,2 12 15,6 14,6 11,3 7,6 0,5 -1 

1 T. Mitja Mitjana 3,6 4,8 7,1 11,4 13,9 18,1 22,8 21,1 17,3 13 6,9 4,5 

0 H rel. Mitjana(%) 86 79 74 76 76 76 73 77 83 79 82 79 

2 T. Max. Mitjana 10,8 12,8 16,3 16,4 25,3 27,7 29,6 31,7 25,3 22,8 17,1 12,7 

0 T. Mín. Mitjana -1,6 -0,7 1,6 4,7 10,7 13 14 14,8 10,3 6,9 3,4 0,4 

0 T. Mitja Mitjana 3,7 5,6 8,6 10,5 17,7 20,1 21,5 22,4 17,2 14 9,8 6,1 

9 H rel. Mitjana(%) 80 74 73 81 71 72 75 74 79 79 78 78 

2 T. Max. Mitjana 14,7 14,1 15,1 18,1 20,1 25,2 28,4 29,2 24,2 20,4 14 10,2 

0 T. Mín. Mitjana -0,7 0,2 1,2 4,1 8,4 11,8 13,8 14,2 9,9 7,1 1,4 -1,6 

0 T. Mitja Mitjana 5,9 6,4 7,8 11,1 14,2 18 20,9 21,2 16,4 13,3 6,8 3,2 

8 H rel. Mitjana(%) 76 79 70 70 75 76 73 70 76 78 79 81 
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2 T. Max. Mitjana 15 15,2 15,6 18,8 23 26,9 28,7 27,3 25,1 20,3 16,3 12,4 

0 T. Mín. Mitjana -2 0,6 0,9 6,1 8,3 12,5 12,8 13,5 10,2 6,3 -1,7 -3,3 

0 T. Mitja Mitjana 4,9 7,5 8,1 12,2 15,6 19,3 20,8 19,9 17,3 12,4 5,6 2,9 

7 H rel. Mitjana(%) 74 76 63 76 70 68 67 74 73 79 74 78 
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Annex B: Plànols del edifici 

Planta de planta baixa 
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Planta de primera planta 
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Planta de segona planta 
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Planta coberta 
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Alçat façana NO 
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Detall - Alçat façana NO 
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Alçat façana NE 
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Alçat façana SE 
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Secció NE - SO 
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Secció SO - NE 
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Secció SE - NO 
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Annex C: Descripció del programa HULC (Eina 

unificada Lider Calener) 

C.1 Informació general 

La Eina Unificada és una implementació informàtica que permet obtenir els resultats 

necessaris per a la verificació de les seccions HE0 i HE1 del Document Bàsic d’Estalvi 

d’Energia (DB-HE) del Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Aquesta eina s’ofereix per part del 

Ministeri de Foment i per el Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i 

suposa la integració i revisió dels programes LIDER i CALENER-VYP. 

Així doncs, les exigències del DB-HE que verifica la HULC són: 

 Secció HE0, Limitació del consum energètic; concretament l’apartat 2.2.1., que aplica 

a edificis de nova construcció o ampliacions d’edificis existents d’ús residencial privat, i 

que defineix un valor límit del consum energètic de l’energia primària no renovable per 

els serveis de calefacció, refrigeració i ACS considerant la superfície útil de tots els 

espais habitables. Aquest valor s’expressa en kWh/m2any.  

 Secció HE1, Limitació de la demanda energètica; els apartats 2.2.1.1 i punt 2 del 

2.2.2.1. El apartat 2.2.1.1 defineix un valor límit de la demanda energètica, diferenciant 

entre calefacció i refrigeració, considerant la superfície útil dels espais habitables, 

expressat en kWh/m2any. El punt 2 del apartat 2.2.2.1 que considera reformes en edificis 

existents, estableix que per aquelles reformes en les que es renovi més del 25% de la 

superfície de l’envoltant tèrmica final de l’edifici i en les destinades a un canvi d’ús 

característic de l’edifici es limitarà la demanda energètica conjunta de l’edifici de manera 

que sigui inferior a la de l’edifici de referència.   

C.2 Funcionament del programa 

La HULC permet una descripció geomètrica, constructiva i operacional dels edificis, així com 

els sistemes de condicionament per calefacció i refrigeració, producció de ACS i sistemes 

d’il·luminació (només per edificis terciaris). 

El programa té algunes limitacions respecte la definició geomètrica. Per exemple, per a 

espais on la altura no sigui constant, cal definir una altura promig tal que al multiplicar 

aquesta altura per la superfície de la planta doni un volum equivalent al espai real. 
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El funcionament del programa és el següent, al iniciar-lo s’obre una pantalla on a la part 

superior apareix un espai amb la barra d’eines que ens permet accedir a les diferents 

funcions del programa. El procediment a seguir és anar obrint i definint cada una d’aquestes 

pestanyes, seguint l’ordre de esquerra a dreta, ja que perquè s’activin certes funcions cal 

abans haver definit d’altres.  

 

Fig. C.1  Finestra d’inici de HULC amb la barra d’eines a la part superior  

Segons es mostra a la Fig. C.1, les funcions de les pestanyes de la barra d’eines són 

d’esquerra a dreta:  

 Crear nou projecte. 

 Obrir un projecte ja existent. 

 Guardar el projecte. 

 Pestanya de Dades Generals. S’obre un formulari que conté dades generals del projecte 

com dades administratives, localització, dades climàtiques,, tipus d’edifici, ventilació de 

l’edifici, etc. 

 Definició geomètrica, constructiva i operacional de l’edifici. En aquesta pestanya s’obre 

una nova finestra on es pot veure la representació geomètrica en 3D un com definit 

l’edifici. Més endavant es donen més detalls sobre aquesta funció. 

 Permet la definició de Capacitats Addicionals per a solucions especials de l’envoltant 

tèrmica. 
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 Inicia el procés de càlcul per a la verificació de les exigències de limitació de la demanda 

energètica.  

 Definició dels sistemes de l’edifici per calcular els consums energètics tant en 

residencials com en petits i mitjans terciaris. Permet definir els sistemes de 

condicionament, aigua calenta sanitària i il·luminació en el cas de terciaris. 

 Inicia el procés de càlcul per verificar les exigències de limitació del consum d’energia. 

 Permet revisar i imprimir l’informe de verificació i el de certificació. 

 Botó per accedir al informació d’ajuda. 

 Botó que proporciona informació sobre el programa. 

C.2.1 Espai per editar l’edifici 

Per definir com és el nostre edifici ho farem, com hem dit, des de la pestanya de definició 

geomètrica. Al fer-ho s’obre una nova finestra, Fig. C.2, on trobem una sèrie de barres 

d’eines. A la part superior, hi ha en icones grans, d’esquerra a dreta, l’opció per guardar 

projecte, la icona de Base de Dades i la figura de la clau anglesa és la de Opcions. En 

vertical a l’esquerra trobem una sèrie d’eines per definir geomètricament l’edifici. En 

horitzontal a la part superior sota les icones grans hi ha un conjunt d’eines per tal de 

visualitzar i seleccionar  les part ja definides de l’edifici. 

 

 

 

Fig. C.2 Finestra de treball per la definició de l’edifici 
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Abans de definir la geometria de l’edifici, cal definir com són els tancaments que formaran 

l’envoltant tèrmica, es a dir, quins tancaments diferents hi ha, de quins materials estan fets, 

quin gruix té cada capa de material, etc. Això es fa prenen el botó de Base de Dades que 

ens obre una nova finestra (Fig. C.3) on apareixen una sèrie de carpetes per definir els 

tancaments opacs, els semitransparents (finestres i portes) i els ponts tèrmics. 

 

 

 

Fig. C.3 Carpetes de Base de Dades  

 

 

 

C.2.2 Base de Dades de materials i productes 

 

Per definir els tancaments opacs primer podem accedir a la llibreria del programa on trobem 

els diferents tipus de materials i productes, i en cas de no trobar el que desitgem podem 

definir un nou grup de materials. Les propietats que permet definir el programa per a nous 

materials són: conductivitat tèrmica (W/m·K), densitat (kg/m3), calor específic (J/kg·K), 

resistència tèrmica (m2·K/W) i factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua .Un cop ja 

tenim tots els materials necessaris, passem a crear els tancaments. Per definir un nou 

tancament (Fig. C.4) cal assignar-li un nom, i anar definint les diferents capes que el formen, 

indicant el tipus de material i el seu gruix. El ordre per introduir les capes de materials és de 

l’exterior cap a l’interior en els tancaments verticals, i de dalt cap a baix en els horitzontals. 

La transmitància tèrmica ja queda definida una cop s’han introduït tots els materials. 

 

Per definir els forats que hi ha a l’envoltant tèrmica, es procedeix de forma similar a l’anterior 

però des de la carpeta Semitransparents. Primer cal anar a l’apartat de vidres i marcs per 

veure si trobem la tipologia que necessitem, en cas contrari es pot definir creant un de nou. 
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Les propietats per definir nous vidres són: la transmitància tèrmica (W/m2·K) i el factor solar. 

Per a nous marcs les propietats que es poden definir són: transmitància tèrmica (W/m2·K) i 

absortivitat. Després ja podem definir els diferents forats, indicant el nom , escollir el tipus de 

vidre, escollir el tipus de marc, el percentatge cobert per el marc i la permeabilitat de l’aire. 

En el cas de les portes, cal definir-les com una finestra on el percentatge cobert per el marc 

és del 100%. 

 

 

Fig. C.4 Definició d’un tancament vertical 

 

Per últim queda definir els pont tèrmics (Fig. C.5). El programa ens dona tres opcions per 

definir cada tipus de pont tèrmic: 

1) Definició del valor per defecte (W/m·K), valor definit de forma automàtica pel programa. 

2) Definició del valor per l’usuari (W/m·K),  l’usuari introdueix el valor prèviament calculat. 

Per cada tipus de pont tèrmic, el sistema de referència per prendre mesures es variable 

en funció de si les longituds són agafades des de l’exterior (Sistema Dimensional 

Exterior) o des de l’interior (Sistema Dimensional Interior). 

3)  Definició del valor per catàleg (W/m·K), aquesta definició dels ponts tèrmics es basa en 

els valors recollits en el Catàleg inclòs en el Document de suport DA DB-HE / 3 Ponts 

tèrmics. Per cada tipus de pont tèrmic serà necessari definir: 

- El detall constructiu amb l’ajuda de petites representacions visuals. 

- La Longitud (en tant per cent) que representa aquesta solució del total. Això és 

perquè es pot definir més d’una solució per a cada tipus de pont tèrmic, indicant el 
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seu percentatge en longitud respecte el total. Si es tracta de una única solució el seu 

valor serà del 100%. 

- Una relació de valors dependents del tipus de pont tèrmic, que serà per un costat la 

U del mur del tancament i per l’altra algun dels següents: transmitància de la coberta, 

transmitància de la solera, transmitància del marc de finestres, gruix del pilar o gruix 

del forjat.  

El programa estableix el valor de la transmitància tèrmica lineal del pont tèrmic en 

funció d’aquesta relació. Un cop estigui definida la geometria de l’edifici cal tornar a 

la edició dels ponts tèrmics i prémer el botó de “Recalcular” perquè el programa 

calculi les longituds de cada tipus de pont tèrmic. 

 

 

Fig. C.5 Definició dels ponts tèrmics 

 

C.2.3 Opcions del espai de treball 

 

El següent pas, és obrir el botó d’Opcions representat amb una clau anglesa, que ens obre 

una nova finestra on trobem dues pestanyes: Espai de treball, i Tancaments i particions 

interior predeterminats.  

Des de Espai de treball podem definir dimensió i color del espai de treball, que és el 

rectangle de terreny sobre la que es situa la representació gràfica 3D. També podem donar 

l’orientació al edifici marcant el angle que formen la orientació N-S respecte els eixos 

principals del pla de treball. Aquí també es pot definir la mida de les esferes que marquen 

les coordenades del dibuix. 
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A la pestanya “Cerramientos i particiones interiores predeterminados” s’especifiquen les 

característiques dels tipus de tancaments, que s’assignaran automàticament per el 

programa en el moment de la creació de cada element constructiu. Entre les opcions per 

escollir apareixen les solucions constructives definides prèviament amb el gestor de la Base 

de Dades.   

 

 

C.2.4 Definició geomètrica 

 

Ara ja es pot començar a definir la geometria de l’edifici. Per això treballarem des de la 

finestra de edició on apareix el plànol de treball i les barres amb totes les eines dedició. 

Per definir un edifici primer s’ha de crear una planta on es definiran els espais. Es comença 

per la planta de cota més baixa, i un cop s’han definit tots els elements que conté, es crea la 

nova planta superior, i així successivament amb totes.  

Al crear la primera planta es defineix la seva cota i l’altura dels espais que conté. Per crear 

les plantes que es troben per sobre, apart de definir les dues dades anteriors, també s’ha de 

definir la planta que la precedeix, i si es vol, escollir l’opció que la nova planta sigui igual a 

una ja definida prèviament. 

Cada planta conté diferents espais i per crear-los hi ha dos mètodes. Es pot importar els 

plànols a través del arxiu en format DXF, o bé definir l’espai manualment introduint els punts 

per coordenades. Si es fa per coordenades, s’han d’introduir els punts que formen el polígon 

en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Després es poden definir línees auxiliars dins 

l’espai per diferenciar les estàncies interiors. 

El següent pas és crear els tancaments verticals i horitzontals que configuren els espais de 

la planta on estem treballant. Per crear els tancaments verticals hi ha un botó “Crear Muros” 

que els genera automàticament. Els tipus de tancaments verticals que hi ha són: mur en 

contacte amb l’exterior, mur en contacte amb el terreny, mitjanera i envà. Per crear els 

tancaments horitzontals hi ha el botó “Crear Forjados Automáticos” que els defineix de forma 

directa. Els tipus de tancaments horitzontals que hi ha són: forjat en contacte amb el terreny, 

forjat interior, coberta inclinada i plana (per la última planta). El programa defineix de forma 

automàtica el tipus de tancament segons el que s’ha definit prèviament a la opció 

“Cerramientos i particiones interiores predeterminados”. Es pot canviar el tipus de tancament 

que es desitgi prement sobre la seva superfície i obrint la opció editar. També es pot definir 

per a cada espai creat si és condicionat o no habitable.  
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Fig. C.6 Opció de edició per un tancament 

 

Per crear les finestres i portes que tinguin els tancaments es prem el botó “Crear Ventanas” i 

es dibuixa sobre la superfície que es vulgui. Un cop dibuixat el forat es defineixen les seves 

característiques des de la opció editar. Aquí es defineix el tipus de forat, les seves mides 

(només es poden definir forats rectangulars), on es situa, la seva reculada, i si té elements 

característics com lames o voladissos. 

Un cop ja estan definits tots els elements que formen la planta, es defineix la nova planta 

superior. Com a novetat, en la edició a la planta posterior a la inicial, hi ha dues opcions 

addicionals, una per si es vol crear a la nova planta un espai base igual al de l’anterior 

planta, i l’altra opció per si es vol que la nova planta sigui una còpia del anterior, es a dir, 

amb els mateixos tancaments i forats. 

Quan ja estan definides totes les plantes amb els seus tancaments i s’arriba a la planta més 

alta cal definir el tancament superior que farà de coberta. Si la coberta és plana es defineix 

com una altra partició horitzontal “Crear Forjados Automáticos” i només cal indicar que està 

en contacte amb l’exterior. En cas de ser una coberta inclinada cal utilitzar l’opció “Crear 

Cerramientos Singulares”. Per fer-ho, primer cal definir els eixos superiors de la coberta fent 

servir línees auxiliars 3D. Per crear les diferents superfícies que formen la coberta es van 

tancant els espais seleccionant els vèrtexs en sentit antihorari començant sempre per un 

vèrtex que pertanyi a algun tancament ja existent. Quan ja es té un àrea tancada es prem 

botó dret i es selecciona “Nuevo Elemento”, i així successivament fins a tenir totes les àrees 

plenes.  

 



Pág. 24  Annex 

 

 

Fig. C.7  Exemple de coberta creada amb l’opció tancaments singulars 

 

El botó “Crear Cerramientos Singulares” serveix per definir aquells elements que tenen una 

forma geomètrica no rectangular, elements que no estan en posició vertical o be elements 

que no formen part de l’envoltant  tèrmica com els elements d’ombra propis del edifici: 

ràfecs, voladissos, etc. 

Hi ha una eina molt útil que apareix representada amb la icona d’un arbre. Aquesta eina 

(Fig. C.8) permet veure, en forma d’arbre amb diferents carpetes per nivells, tots els 

elements que formen l’edifici. L’edifici es divideix en plantes, cada un d’aquestes conté els 

espais, i cada espai conté els tancaments que el formen, i cada tancament conté els forats si 

en té. Aquesta eina va molt bé per explorar de forma ràpida i molt visual tot l’edifici i poder 

accedir per editar el element que es desitgi. 
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Fig. C.8 Finestra amb l’arbre d’elements de un edifici 

 

C.2.5 Definició dels sistemes 

 

Quan ja s’ha completat la definició del edifici i s’ha verificat el límit de la demanda 

energètica, ja es pot procedir a la definició dels sistemes de condicionament i generació 

d’aigua calenta sanitària (ACS). Això permet obtenir el consum d’energia primària no 

renovable i les emissions de CO2. 

Per al nostre cas es fa servir l’opció CALENER VYP, que correspon a edificis residencials i 

petits terciaris. 

Alhora de definir un sistema es pot dividir en tres conceptes que són equips, unitats 

terminals i factors de correcció. Els equips i unitats terminals agrupen les dades associades 

a cada un dels equips principals que formen els sistemes de condicionament, com poden 

ser, calderes, equips autònoms, radiadors, etc. Els factors de correcció recullen la variació 

de les prestacions dels equips al variar determinades magnituds, com per exemple, les 

corbes de rendiment del equip en funció de la càrrega parcial.  

El primer pas és definir el nou sistema, i posteriorment afegir els seus equips i definir els 

seus factors de correcció. Cal dir que cada sistema té associat uns certs equips i que si es 
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vol treballar amb un equip en concret cal tenir-ho en compte alhora de seleccionar el 

sistema.  

 

Els diferents sistemes amb els que es pot treballar són:  

 

- Sistema de climatització unizona 

- Sistema de calefacció multizona per aigua 

- Sistema de climatització multizona per expansió directa 

- Sistema de climatització multizona per conductes 

- Sistema de aigua calenta sanitària 

- Sistema mixt de calefacció i aigua calenta sanitària 

 

Fig. C.9 Selecció del sistema 

El següent pas és definir els equips i unitats terminals que formen el sistema.  

Els equips que disposa el programa són: 

- Equip caldera elèctrica o combustible  

- Equip de calefacció elèctrica unizona 

- Equip en expansió directe aire-aire bomba de calor 

- Equip en expansió directe aire-aire només fred 

- Equip en expansió directe Bomba de calor aire-aigua 

- Equip unitat exterior en expansió directe 

- Equip d’acumulació d’aigua calenta 

També hi ha disponible un equip ideal de rendiment constant que permet definir tots aquells 

equips que no es troben explícitament inclosos al programa. Aquesta opció permet 

dimensionar equips de refrigeració i/o calefacció amb un rendiment constant. Es pot definir 
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qualsevol equip coneixent el seu rendiment mig estacional, i aplicant el principi 

d’equivalència, modelar-lo com un equip ideal de rendiment constant.  

Les unitats terminals són els equips encarregats de subministrar a la zona condicionada  

l’energia final necessària per es seu confort. Les unitats terminals disponibles són: 

- Unitat terminal d’aigua calenta 

- Unitat terminal d’impulsió d’aire  

- Unitat terminal en expansió directe 

Alhora de definir un sistema per satisfer ACS cal definir la fracció coberta per el sistema 

solar tèrmic. Aquesta correspon al percentatge mínim de la demanda de ACS que ha de ser 

cobert a través d’un sistema d’energia solar tèrmica, segons DB- HE4. Aquest percentatge 

depèn de la zona climàtica i el volum de la demanda (l/d). El mateix document també 

estableix que la contribució solar mínima es podrà substituir parcial o totalment mitjançant 

una instal·lació alternativa amb altres energies renovables.  

Finalment cal definir la quantitat de demanda en litres al dia, i la seva temperatura 

d’utilització. 

 

Fig. C.10 Definició de la demanda de ACS 

 

El últim pas és definir els factors de correcció. La simulació dels equips es basa en l’ús de 

funcions que subministren el comportament del equip que depèn d’unes determinades 

variables exteriors. Aquests valors es poden definir mitjançant taules o corbes de 

funcionament.  

En el primer cas es pot introduir una taula de valors per mostrar la variació en el 

comportament d’alguna variable d’interès quan es modifica alguna de les variables de les 

que depèn. 
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Les corbes de funcionament permeten introduir una correlació per mostrar la variació 

d’alguna variable d’interès quan es modifica alguna de les variables de les que depèn. 

En cas de no conèixer aquest valors, el programa ofereix unes corbes de comportament 

estàndard per a cada equip.   

 

C.2.6 Resum 

Així doncs, un breu resum del procediment a seguir seria el següent: 

1) Crear un nou projecte. 

2) Omplir la finestra amb les Dades Generals del nou projecte. 

3) Obrir la finestra de la definició geomètrica. 

4) Definir els diferents tancaments i forats que formen l’edifici i establir els ponts 

tèrmics. 

5) Definir les opcions del espai de treball i quins són els tancaments i particions interiors 

predeterminats. 

6) Crear tota la geometria del edifici. 

7) Verificar el compliment de HE1 i càlcul de la demanda energètica. 

8) Definir el tipus de sistema per condicionar i produir ACS que té l’edifici. 

9) Definir els equips i les unitats terminals que formen el sistema. Indicar el seu 

funcionament amb els factors de correcció. 

10) Càlcul del consum i obtenció de la qualificació energètica. 

11) Verificar el compliment de HE0.  

C.3 Resultats que ofereix el programa 

C.3.1 Càlcul de la demanda de calefacció i refrigeració. Verificació HE1  

Un cop completada la definició de l’edifici i abans de definir els sistemes, ja és pot iniciar la 

verificació del HE1. Per això veurem que al espai inicial del programa s’ha activat el botó en 

groc “CTE HE1”, al prémer sobre ell s’inicia el càlcul. 

El que fa el programa és calcular la demanda energètica de calefacció i refrigeració per 

separat per al nostre edifici en funció dels paràmetres introduïts. Després es fa una 

comparació amb un edifici de referència definit amb els valors límits que es troben al DB-

HE1  i que depèn de la zona climàtica. 

Els resultats es mostren en un gràfic de barres on a l’esquerra es comparen les demandes 

de calefacció i a la dreta les de refrigeració. El color blau cel representa l’edifici de 
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referència, i el nostre edifici apareix representat en color verd en cas que compleixi els límits, 

o en color vermell si els supera. Les unitats de les demandes són kWh/m2any. 

 

Fig. C.11  Verificació dels límits de la demanda energètica 

 

C.3.2 Qualificació energètica i càlcul del consum 

Un cop definits tots els sistemes es pot calcular quina qualificació energètica s’obté. Els 

resultats es mostren en escala oficial (Fig. C.12), per tant, es mostren els indicadors 

d’emissions de CO2 per m2 del edifici objecte i del edifici de referència. També apareixen els 

límits entre les diferents classes d’energies. 

A la part inferior del formulari es mostren els qualificacions parcials dels sistemes de 

calefacció, refrigeració i ACS del edifici. També la demanda de calefacció i refrigeració, així 

com els consums d’energia primària no renovable per calefacció, refrigeració i ACS. 
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Fig. C.12 Exemple de Qualificació energètica 

C.3.3 Verificació HE0 

Un cop calculat el consum del edifici, es pot verificar el compliment de la exigència 2.2.1 de 

HE0. El resultat es mostra en forma de gràfic de barres, on en blau cel apareix representat el 

límit de consum d’energia primària no renovable, i en verd el consum d’energia primària no 

renovable del edifici objecte si compleix el límit, o en vermell si el sobrepassa. Els consums 

es mostren en kWh/m2any.  

 

Fig. C.13 Verificació HE0 


