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RESUM

This document is created as result of the works and tasks made on “VAM Arquitectes” study and

becomes on Final Degree Project (PFG from now on) as “Practicum” modality. All the task I have made

during this period has been different, but this project would focus on two of them and how I related

them.

In the first step, I learnt how to analyse energy efficiency in the construction, making several Energy

Efficiency Certificates.

After that, I started to collaborate actively in an Executive Project based on Rehabilitation and Usage

Change in a Barcelona local in Napols street. It would be the new “Ateneu” for the neighbourhood.

The last stage, in order to include what I learnt during these months, I have done an energetic study

before and after the rehabilitation of the local. This allowed me to extract environmental, energetic and

economic conclusions.

In resume, this internship has helped me to settle all the academic knowledge learnt during my degree.

It also help me to have a real professional experience. This last point was the main reason I preferred to

make a “Practicum” for my PFG.
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1 INTRODUCTION

This document is created as PFG of the Building Engineer degree and the modality I chose was

“Practicum”. The initial objective was to stablish the knowledge I take during my degree and be able to

apply them in real cases.

In order to do this “Practicum”, I contacted with the Architect Santi Vinuesa, who own the “VAM

Arquitectes” study in Cerdanyola del Valles.

We talked to collaborate in any task he needed to be involved on the daily work of a technical

professional. However, we decided to focus my development in the Energy Efficiency and in buildings

installation design.

Despite of the number of tasks I have done, this PFG is focused on the energetic perspective and it

consists in three parts. In the first part, I explain the conclusions I pull out while I was working with the

Energy Efficiency Certificates. In second part, I describe my participation in an Executive Project. And

finally, in the third part, I develop the energy analysis I have made of the Executive Project results.

The final objective was to apply what I learned in the first phase to a real project which I participated

actively.

At the end of this document I expose the conclusions I extract during these months.
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2 ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATES

As I explain in the introduction, one of the targets of the “Practicum” was to analyse energetically a

building. For that reason I was doing several Energy Efficiency Certificates that make me know better

this field.

Below I would explain the methodology I used to do the certificates.

2.1 Introduction

The RD 235/2013 from 5th of April describes the concept of Energy Efficiency as:

“Energy Efficiency of a building: use of energy, calculated or measured, that is estimated necessary to

satisfy the energetically demand of a building in a normal functional and occupancy conditions that

would include the consumed energy in heating, cooling, production of hot water and illumination”

On the other hand, the Energy Catalan School defines it as:

“The Energy Efficiency has as objective to produce the maximum with the minimum energy possible,

without reducing the comfort and the quality of life, protecting the environment and fomenting the

sustainability”

In summary, we can say that the Energetic Efficiency has the aim to reduce to the minimum the direct

and indirect production of carbon dioxide and to preserve the environment during all the cycle of life of

the building. This important aspect has to be taken into account not only in the execution phase but also

during the usage of the building; so, it has to be in our mind when the project is elaborated, when it is

executed, when making the maintenance plans, etc. Therefore, it is a way of analysing the building to

find the reduction of energetic demand, in meanings of necessity of energy during its life and

sustainability of its production.

For that reason, an energetic analysis it has to be focus in three phases, all directed to detect the needs

and find its solutions:

- Reduction of energetic demand

- Usage of efficient equipment

- Usage of renewal energies

The reduction of the energetic demand means to consume only what it is necessary and rationalize

the usage we make of the energy. In order to do that, we have to analyse the solutions of the

enclosures (façade and roof) and exterior carpentry, trying to be as much hermetic as possible without

reducing the comfort.

Related to last point, we have the phase of the usage of efficient equipment. This part makes more

emphasis to the production and consume equipment of the installations. This is, air conditioning

production, hot water production, illumination, etc. It is very important that the equipment used to give

the best solution to our necessities work in a maximum efficiency way.

And last we have the usage of renewal energies. If the process of energy production was extremely

contaminant, the measures used to improve the last two points would have no effectivity. Is for that

reason that the usage of renewal energies is highly important, such as biomass boiler or hot water

produced with thermosolar wafer.

Analysing the previous points, we can assure that the building consume only the energy that needs and

that its production is clean and sustainable.

2.2 Certificate Process

According to the RD 235/2013, that adapts the Directive 2002/91/CE and partially the Directive

2010/31/UE, all new construction buildings and the existent ones that would be sold or rented or that

are used by a public entity, which have more than 250m2 used by people, are oblige to have an Energy

Efficiency Certificate. Besides, this certificate has to be included into the Efficiency Energy Certificate

Register of its CCAA.

The Energy Efficiency Certificate of a building is the process where the energetic qualification obtained

by any of the existent tools is verified.

Any of the tools used to make the certificate have to be recognised by the Industry, Energy and Tourism

Ministry, and are basically this two:

- HULC (“Herramienta Unificada Lider Calener”): used for new construction buildings.

- CE3X: used for existent buildings.

CE3X has been the tool I used during my “Practicum”.
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2.3 Functionality of the tool “CE3X”

In this section I expose the most important aspects to make an Energy Efficiency Certificate. It is not an

instructions manual, but a list of points to take into account when making an energetic analysis.

When we first enter to the tool, it would ask us for the typology of the building that could be:

- Residential

- Medium Industry

- Large Industry

This differentiation comes because each kind has its specific needs and energetic demand. An example

of that is shown in the following graphic, made by the “Institut per a la Diversificació i estalvi de l’Energia

(IDAE)” in 2010.

In this graphic we can see that the energetic demand of a residential building comes mainly from the

heating and the hot water production (68,50%), while in the industry sector wins importance the

illumination and the cooling.

Using the criteria explained in the first section, we can extract than in a residence we have to pay more

attention in the enclosures efficiency, in order to reduce the heating demand, and the boiler efficiency,

that normally is what produce the hot water and the heating. For industry sector, on the other hand, we

have to focus in the isolation of the enclosures and in a higher efficiency of the air-conditioning

(normally used for cooling and heating) and illumination.

For that reason, the program (apart from administrative data) the first that ask is the expected quantity

of hot water consumption and the location of the building.

From here, the information is divided in 2 sections: one that refers to the enclosures (façades, roofs,

windows, thermal bridge failure…) and the other that refers to the installations (of hot water production,

heating, cooling, illumination, etc).

For ending the certificate it is necessary to propose improvement measures. The objective of this

phase, once you have all the details of the actual status of the element, is to add improvement

measures and know the energetic certificate obtained with them.

In all the certificate I have done, I try to use the same criteria for the measures because it was always

with residential buildings:

- Improve the enclosures. Most of the times was done replacing the windows for one’s with

better conditions, with double glass, using systems of thermal bridge breakings or systems of

solar protection. In the cases where the windows were acceptable it was proposed to add

thermal isolation or SATE systems for outside.

- Replace the air machines. Another of the proposals was to replace the machines of air

production for new ones with aerothermal technology, that has a very high energetically

efficiency (to a 300%).

- Replace of Boiler. On isolated single family homes, when the space was not a problem, we

always proposed to replace the existent boiler (sometimes electric accumulators) by a biomass

one. The new one, that would be responsible of the hot water production and the heating,

ensured the production of the 70% with renewal energy.

Typology Residential Industry

Enclosures

(Façades, roofs,

Windows, ….)

↑ ↑

Boiler ↑

Air-Conditioning ↑

Illumination ↑
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With this measures we accomplished the three important points of the energetic analysis that we have

exposed before.

To finish, I would like to make emphasis on an interesting point of the tool: the Shadow Pattern. We will

use it when we add an element affected by another building shadow. This pattern shows all the

shadows that impacts on the building based on the measures of the near building, distances and

orientation. We assign this pattern to the façades and the windows. Although the effect of the

calculations are nearly non-existent to opaque elements it is recommended to apply to the walls too.

The program is defined to calculate the distances and the orientation from the centre of the windows

but, since the variation is very low, we will apply the same pattern to the wall and the windows. So, this

is a very relevant point due to the importance of the thermic necessities of the local or residence we are

analysing.
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3 MEMÒRIA DEL PROJECTE
En aquest apartat es pretén exposar el gruix del projecte de rehabilitació del local, explicant la

intervenció realitzada en cadascuna de les fases del projecte.

3.1 Antecedents

Segle XX

El local es troba ubicat a la planta baixa de dos edificis d’habitatges construïts durant la dècada 1920.

Edificats en dues fases temporals diferents però que comparteixen tipologia i aspecte de continuïtat a la

façana.

El primer propietari del local va ser la família Serrallonga, dedicada a fabricar passamaneries des de

fa més de 125 anys. Passamaneries Villaronga va ser fundada per Marcos Villaronga el 1886,

l’empresa s’ha dedicat de forma ininterrompuda a la fabricació de passamaneries, serrells, galons,

trenes, cordons i cintes fins a l’actualitat (ara des de Cabrera de Mar).

La tipologia respon a la d’edifici d’habitatges propi de l’època, amb incorporació de l’activitat industrial

als baixos i els habitatges a les plantes pis. A l’interior d’illa, després d’uns patis, es construïren els

tallers tèxtils en planta baixa amb unes naus diàfanes gràcies a la incorporació de pilars de fosa.

Aquests pilars de fosa es veuen modificats al capitell per incorporar “l’embarrat”, el sistema de

transmissió de la força motriu que feia servir el motor central o “burra” ubicat al fons de les sales.

Segle XXI

L’empresa Vidal Aymerich SA relacionada també amb el mon de la passamaneria es fa amb el local i

projecta una remodelació segons els plànols redactats pels arquitectes Jordi Bizar i Miquel Roca l’any

2006 amb visat número 2006009863 amb els quals s’obté llicencia al gener de 2007. Aquesta reforma

adapta el local als nous requeriments i aquest adopta l’aspecte actual, donat que des de llavors no ha

sofert modificacions.

Plànols de les plantes del local Nàpols 270. Any 1921

Plànols alçats del local Nàpols 270. Any 1921
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3.2 Estat Actual

El local ha passat a mans de les institucions públiques per tal de projectar el nou equipament demandat

pels veïns del barri.

L’objectiu principal de l’actuació és la l’adequació interior del local com a nou equipament, un ateneu

que doni cabuda a les demandes de les entitats i associacions del barri la Sagrada Família.

La conservació fins a l’actualitat d’elements arquitectònics característics de les edificacions de

l’Eixample, de principis del segle XX, com és el cas de l’estructura de les naus, amb pilars de fosa i

biguetes d’acer on recolzen els revoltons ceràmics, determinarà el projecte de remodelació de l’edifici.

Per tant, la configuració dels nou espais atendrà tant el valor històric de l’edifici com als nous

requeriments.

L’estratègia passa per entendre el valor històric de l’edifici i analitzar amb precisió l’estat actual del

mateix, a partir de la realització d’un pla de cales i assajos de laboratori on poder extreure conclusions.

L’essència d’alguns espais inicials s’ha perdut al llarg de la seva vida útil amb noves construccions que

s’han afegit, en forma d’altells.

El projecte intenta recuperar el valor qualitatiu dels espais que ofereix l’estructura original de l’edifici.

Per això, la proposta consisteix en alliberar la planta de tots els elements que s’han anat incorporant i

així, poder concentrar tots els usos i activitats en una sola planta accessible gràcies a la nova cota

d’accés continua projectada.

La recuperació de la dimensió original de les portes de façana juntament amb l’aprofitament dels

volums existents en els patis interiors de l’edificació genera una connexió directa entre totes les sales

ubicades a la part posterior i l’àrea publica i el carrer Nàpols

Plànols projecte 2006

3.3 Programa proposta

El programa de l’edifici s’organitza fonamentalment en la planta baixa. D’aquesta manera totes les

activitats tenen un accés a cota 0. Els espais ubicats a la planta soterrani i l’espai tècnic es dediquen

únicament a espais de magatzem i instal·lacions.

PLANTA SOTERRANI

Espai destinat a l’ús per a magatzem i residus. Entre els metres quadrats destinats a emmagatzematge

es reserva una àrea d’uns 40m2 per a l’Esbart Gaudí.

PLANTA BAIXA
Es correspon a l’espai on es desenvolupa el programa principal de l’equipament. La planta s’organitza

a partir de tres cossos:

Cos anterior: aquest cos dividit amb quatre crugies amb sortida directa al carrer es on s’inclouen els

usos públics: espai d’exposicions i entrada principal, espai social – espai de servei de bar, i espai

multimèdia, d’administració i reunió, juntament amb l’àrea de d’estada que connecta totes elles i es

situa a la part posterior delimitant amb l’àrea exterior, corresponent els patis.
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Cos central: l’àrea central de la planta es correspon amb la zona de patis que actua com a connector

dels dos cossos principals del local. S’aprofiten els volums existents per situar la zona de serveis en

aquesta franja.

Cos posterior: les dimensions que ofereix l’estructura típica de les nau del segle XX ja comentada, és

idoni per projectar programes que necessiten de gran espais lliures. Per això, es destina l’espai

posterior a construir l’auditori, tres aules i dos bucs d’assaig. També s’inclouran els volums existents al

final dels locals (de menor alçada disponible) com una franja de serveis.

PLANTA TÈCNICA
Àrea destinada exclusivament a la ubicació d’instal·lacions.

3.4 Organització Tasques

El projecte va ser encomanat al despatx VAM Arquitectes com a resultat d’un concurs i derivat d’un

projecte Bàsic. L’Ajuntament de Barcelona per tant, va encarregar al despatx la realització de totes les

tasques derivades de la projecció, així com la coordinació amb els altres intervinents en el mateix. Es

van assignar a altres despatxos la definició de:

- Estructura

- Instal·lacions

- Anàlisi Acústic

- Pressupost

La meva col·laboració va ser tant en les tasques assignades directament al despatx, com en ajudar en

la coordinació amb els despatxos col·laboradors, per tal de que anessin alineades amb el projecte.

3.5 Enderroc

Un dels aspectes que es van tenir en compte en aquest punt del projecte va ser l’anàlisi de l’estat

actual i dels elements actuals del local, per tal de veure què es podia mantenir amb la proposta. Des de

el primer moment va ser objectiu del projecte el mantenir intactes o fins i tot modificats, alguns

elements del local, per tal de deixar mostra de la història de l’espai. Evidentment, durant els anys

s’havien anat incorporant altres elements que no anaven amb sincronia amb el nou us dissenyat, i per

tant va ser intenció d’aquest punt el mantenir aquells elements que expliquessin la història del local,

sense discordar sobre el nou sentit del mateix. El detall del resultat d’aquest anàlisi es pot veure en el

corresponent plànols dels annexes, però es passa a explicar ara com s’arriba a aquest resultat.

Els elements que es decideixen mantenir intactes o amb alguna modificació son:

Pilars de fosa. Com s’explica amb més detall en l’apartat 3.6.1 Estintolament, per seguir

el programa del projecte es decideix realitzar un estintolament de l’estructura actual.

Aquesta estructura està basada en un forjat unidireccional, recolzat sobre uns perfils

metàl·lics IPN, que a la seva vegada recolzen sobre uns pilars de fosa. Aquests pilars es

van modificar del seu estat inicial, per tal d’incorporar-los en el funcionament del taller.

En tot moment es busca el mantenir els pilars, i és per això que en el resultat final

apareixen desplaçats, formant part de l’estructura activa de l’estintolament del projecte.

Escala Altell. A la part posterior del local hi ha l’accés a l’altell, que esdevindrà en sala

tècnica. Es tracta d’una escala de fusta que en un primer moment es va pensar que no

es podria mantenir, tant per l’estat de la mateixa com per no ser compatible

funcionalment amb l’escenari projectat. Finalment, després d’un estudi del seu estat en

resulta que es pot mantenir, pel que es van fer algunes modificacions de disseny per

poder-la incorporar al resultat final.

Prestatgeries. A la part davantera hi ha unes grans prestatgeries que es van incorporar

en els primers usos del local. Aquestes es trauran en les primeres fases d’obra, per tal de reparar-les i

incorporar-les de nou.

Com a resultat de diverses incorporacions, i sobretot de la reforma del 2006, existeixen alguns

elements que son necessaris retirar, ja que no es poden mantenir segons el nou programa de l’espai.

Aquests elements son:

Sortida d’emergència. Va ser necessària la creació d’una sortida d’emergència que connectés la sala

de màquines amb l’exterior. És per això que hi ha un passadís tancat que arrenca a l’espai on anirà

l’auditori, fins a un dels accessos en façana principal. Evidentment, es retirarà totalment aquest

element.

Sala d’exposicions. En l’espai destinats al bucs d’assaig i les sales d’estudi, actualment hi ha una sala

d’exposicions, que en els darrers usos es feia servir de despatx. Es tracta d’un espai tancat, format per

panells de vidre, sobre una tarima. Es retirarà en la seva totalitat, sense poder-ne aprofitar res.

Mitgera. Un elements que en tot moment es va tenir clar que no es volia modificar va ser en les

mitgeres actuals, tant la que separa els dos espais, com les veïnes al local. Es tracta d’unes parets

d’obra vista, que es volen mantenir al màxim. El que si que es projecten, son uns enderrocs en alguns
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punts, amb la intenció de reduir la impressió de barrera que en alguns punts pot donar. Es busca

incorporar la mitgera del mig en l’ús diari de l’espai, practicant unes obertures que comuniquin i

permetin el moviment.

Paviment. Com a resultat de la remodelació també es va incorporar a la part posterior del local una

capa de formigó d’uns 20 cm, el que comporta que hi hagi un desnivell en alguns punts de fins a 25 cm.

Tal i com s’explica en el programa de l’espai, i com es detalla en la part de Paviments, és necessari

retirar aquest formigó, per tal de poder tenir una continuïtat en tot l’espai, i per poder incorporar una

solució tèrmica al nou envolvent del local. Aprofitant aquest punt, es realitzarà un enderroc addicional,

per tal de crear una nova escala a l’entrada del local, tal i com es veu en el punt 3.6.2.

Existeixen alguns elements més a enderrocar, com son obertures noves, una escala en el soterrani que

es va trobar en una primera inspecció, que no estava contemplada en el projecte original, etc. però

considero que son de caire més habitual, pel que no es detallen en aquest apartat.

3.6 Estructura

3.6.1 Estintolament

Com s’explica en el nou programa del local, la part posterior del mateix esdevindrà en un auditori. És

per això que sorgeix la necessitat de realitzar una intervenció en l’estructura, per tal d’alliberar l’espai i

retirar els pilars de fosa existents.

Aquesta intervenció va ser calculada per un despatx col·laborador i la meva intervenció es va limitar en

participar el algunes reunions de seguiment, per tal de veure les possibles solucions a donar al

estintolament.

Una primera idea va ser la de realitzar un sistema basat en la incorporació d’una biga FINK, que

consistia en dissenyar uns tirants, que haurien de suportar la biga existent. Es tracta d’un disseny ja

utilitzat per l’arquitecte Robert Brufau en una

intervenció en l’Escola Industrial de Barcelona. Amb

aquesta proposta s’aconseguia la supressió dels pilars

de fosa de forma activa a l’estructura, a més de ser una

solució amb un impacte visual reduït.

Finalment, una reunió amb el departament de Bombers

de l’Ajuntament de Barcelona va inhabilitar aquesta

idea degut a que aquests tirants dissenyats no

complien les necessitats de resistència al foc.

Per això finalment es va obtar per la incorporació d’uns perfils a cada banda dels existents, que

s’ancoraran als murs existents, i es recolzaran als pilars de fosa existents, que es desplaçaran. Per tal

de reforçar la cimentació dels murs existents, es realitzaran uns pous de fonamentació i una nova

riostra.

Tot i que la meva intervenció en aquest punt no va ser tant alta com m’hagués agradat, s’adjunta a

l’Annex II els plànols corresponents a aquesta intervenció.

3.6.2 Escala

Una segona intervenció en l’estructura va ser en la creació d’una nova escala, per tal de connectar el

soterrani amb la planta baixa. Actualment ja existeix una escala, però amb unes condicions que no son

òptimes ni segures per al seu ús, després de la rehabilitació. És per aquest motiu, que es va dissenyar

una nova escala, que es situa a l’entrada del local.

Aquest càlcul i disseny el va realitzar un despatx col·laborador, i la meva participació no va ser fins al

final, quan vam haver de revisar l’amidament, en la fase final. Això em va permetre el haver-me

d’enfrontar a una solució que no havia dissenyat ni participat en el seu disseny, per tal de valorar si

s’havia mesurat correctament.

3.7 Divisòries i Acabats

Com s’ha anat explicant en durant el present document, l’Eficiència Energètica va ser un punt molt

important a tenir en compte, i per tant va estar molt present al definir les solucions constructives que

havien de definir els tancaments horitzontals del projecte.

És per això que es van definir 9 solucions diferents, que s’apliquen segons el detall del plànol

corresponent de l’Annex I. Totes elles son de trasdossat degut al fet d’haver de mantenir totes les

façanes intactes.

Les solucions constructives es defineixen segons el quadre adjunt:

Solució Base
Existent Maó Calat Plaques

Guix
Llana Roca (MW)

50mm
Làmina
Bituminosa

Panell
Acústic

Acabat
Fusta DM

D1 - 1 - 1 (nomes en
Planta Soterrani) - - -

D2 - - 4 (N) 1 - - -
D3 - - 4 (H) 1 - - -
D4 Ceràmica - 2 (N) 1 1 - -
D5 Ceràmica - 1 (N) 1 1 1 -
D6 Ceràmica - 1 (N) 1 - 1 -
D8 Ceràmica - 2 (N) 2 - - 1
D9 Ceràmica - 2 (N) 1 - - -

Nota: Falta el D7, ja que és el que correspon als separadors dels banys.
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Com es pot veure, s’incorpora aïllament tèrmic a totes les divisòries, afegint a més a més, els elements

necessaris en cada cas (Panells acústics per als bucs d’assaig, Acabats diferents per a l’Auditori, etc).

3.8 Cel Rasos

En aquest cas, es definiran 4 tipologies de cel ras. En el plànol corresponent de l’Annex I es pot veure

en quin cas s’utilitza cadascuna de les solucions, o combinació de dues d’elles.

Solució Guix
(N)

Guix
(H)

Guix
(F)

MW
40 mm

MW
50 mm

Etilé Propilé
(EPDM)

Lamel·les
fusta

Guix
Microperforat

Si1 1 1 - 1 - 1 - -
Si2 - - 1 1 - - 1 -
Si3 3 - - 1 1 2 -
Si4 - - - - 1 - - 1

Com es pot observar, les solucions Si1 i Si3 són més de caire tècnic i aïllant, i les S12 i Si4 d’acabats i

estètica.

Amb aquestes solucions es busca tenir una solució contínua que doti al local d’un aïllament tèrmic

òptim (Si3 per a tot l’espai menys en els banys, que es defineix el Si1) per tal de reduir

considerablement la demanda d’energia per tal de a condicionar l’espai. Per altra banda, es tenen en

compte les necessitats tècniques i acústiques de cada espai. Un requeriment de part de l’Ajuntament

va ser el minimitzar al màxim l’impacte acústic. És per això que es defineixen uns acabats per tal

d’absorbir tot el soroll generat.

Com es pot veure en el plànol corresponent, aquesta solució no es limita als bucs d’assaig i l’Auditori, si

no que s’estén a la part davantera del local. Aquí es busca que no es propagui el soroll als habitatges

superiors (nomes existents en aquesta part del local) ni directament ni a través del pati 3. És per això

que en aquesta part del local s’incideix molt en l’aïllament acústic (tant en els cel rasos, com en les

divisòries verticals, explicades en el punt anterior).

3.9 Paviments

La definició del paviment es va realitzar seguint diversos criteris:

- Pràctic

- Estètic

- Anàlisi Tèrmic i Acústic.

El resultat d’aquest anàlisi és que es realitzarà un paviment continu en tot l’espai de formigó polit.

Aquest paviment serà flotant, ja que es realitzarà a sobre d’una capa contínua d’un aglomerat de

Poliuretà d’alta densitat, degudament protegit amb una làmina de Polietilé per cada banda. El principal

objectiu d’aquesta solució és el de dotar d’un aïllament continu en tot l’espai, evitant trobaments amb

elements verticals, el que provocarien punts dèbils en l’aïllament o fins i tot ponts tèrmics. En tot el

perímetre tant de la façana principal con de la posterior, es projecta que aquesta capa d’aïllament

s’augmenti fins a  5cm d’espessor, per tal de reduir l’exposició.

Detalls extrets del plànol d’Accessibilitat. Veure Annex I

Des de el punt de vista pràctic, aquesta solució és d’una ràpida execució, al reduir al màxim els

paraments verticals i per tant les trobades.

Un dels principals problemes d’aquesta solució es basa en el punt de la transmitància acústica, molt

present en el projecte. En un inici s’havia projectat que les divisòries verticals entre els bucs d’assaig o

les sales d’estudi arribessin fins a la capa inferior de l’aïllament tèrmic, per tal de posar una separació

física que no permetés la transmitància del soroll d’impacte entre sales. Aquest problema, que al tenir

un terra continu és mitjanament greu, es va resoldre juntament amb el despatx encarregat en la

realització de l’estudi acústic, incorporant unes bandes elàstiques entre el paviment i la divisòria, per tal

d’absorbir tot aquest problema i poder mantenir la continuïtat del paviment en tota la superfície del

local.

3.10 Amidaments i Pressupost

Aquesta va ser la part en la que vaig tenir una participació més activa i autònoma. Tot i que la

realització del Pressupost depenia d’un altre despatx col·laborador, era responsabilitat de VAM el

facilitar-li tots els amidaments necessaris per a la realització del pressupost corresponents a la part

d’Arquitectura. Això vol dir, que s’havien de mesurar els capítols de:
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- Enderroc

- Tancaments i Particions

- Cel Ras

- Revestiments

- Paviments

- Equipaments

- Fusteries

- Serralleria.

La resta dels capítols (Instal·lacions, Estructura, etc) s’havia d’encarregar el despatx col·laborador.

Des de el primer moment, amb el tutor de VAM vam establir que no volíem haver de prendre els

amidaments manualment dels plànols (ja fos en versió paper com electrònic). És per això, que vam

introduir la consciència de la necessitat de mesurar, en la fase de dibuix. Un òptima solució hagués

estat el realitzar el projecte amb un programa BIM, que ben preparat et permet extreure els

amidaments de forma “fàcil”. El despatx està acostumat en aquest tipus d’eines, però no al nivell

necessari per a la realització del Pressupost. És per això, que vam modificar la forma de treballar amb

CAD, per poder-lo apropar a BIM. La solució va esdevenir en la modificació de l’estructura de capes, i

una acurada i estricta disciplina a l’hora de dibuixar.

Es van crear capes per a cada tipus de divisòria, per a cada tipus de cel ras, per a cada tipus de

paviment, etc. A més a més, es va ser molt acurat de dibuixar contorns en tots aquells elements

superficials, i polilinies en tots els elements lineals. D’aquesta manera, es va poder treure rendiment de

l’opció de Autocad de Extreure Dades. El resultat d’això va ser un llistat en format .xls (Excel), en el que es

mostraven cadascun dels elements dibuixats en un dibuix CAD, amb la capa, la superfície o la longitud

lineal.

El següent pas va ser el de crear una plantilla a Excel que recollís el resum de tots aquests

amidaments per tal de que el despatx col·laborador els pogués incorporar en l’eina generadora de

Pressupostos (TCQ en aquest cas).

L’únic punt manual que es va haver d’incorporar va ser el de mesurar la fusteria. Era la meva intenció el

modificar els blocs de portes i finestres per equiparar-los a cadascú dels tipus i poder seguir la mateixa

sistemàtica, però vam valorar que en aquest cas, el treball necessari era major que el temps dedicat a

amidar manualment aquestes partides. De totes maneres, es va aprofitar aquest capítol, per a poder

deduir els espais d’obertures de portes i finestres, en els corresponents de Divisòries i Acabats.

D’aquesta manera, tenint un ordre acurat en el dibuix, i coneixement de l’eina Excel (que jo vaig

incorporar de la meva experiència laboral), es va establir un procés eficient d’amidament.

Una vegada finalitzat el projecte i extrets els amidaments segons el procediment explicat, es va

realitzar l’entrega coneguda com Maqueta. En aquest punt, es va passar una auditoria externa de tot el

projecte. El resultat d’aquesta auditoria, va ser que hi havia discrepàncies entre els plànols i els

amidaments. Analitzat l’origen de les diferències vam veure que no s’havia mesurat correctament

l’Estructura, no s’havien pres els amidaments enviats per a les solucions de divisòries, etc. És per això,

que es va acordar amb el despatx col·laborador, que VAM subministraria la totalitat dels amidaments

del pressupost. En aquest punt, vam seguir la mateixa sistemàtica que en la fase anterior, però el

resultat es va plasmar en l’estructura de partides resultant de TCQ. Això em va permetre ser més

acurats i detallat en els amidaments, ja que en lloc de facilitar un amidament per a un tipus de cel ras

(si1, per exemple), vam incorporar els amidaments de cadascun dels components d’aquest cel ras (2

plaques de guix, 1 de 40mm de llana de roca, etc). D’aquesta manera, el primer que vaig fer va ser

modificar l’estructura de partides en base a cadascuna de les solucions tècniques del projecte i

incorporar la informació extreta d’Autocad.
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4 ANÀLISI EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

4.1 Introducció

L’objectiu d’aquesta part és ampliar la participació realitzada en el projecte, aplicant allò que he vist i

après en els diversos Certificats d’Eficiència Energètica. Es realitza un anàlisis amb l’estat actual i un

altre amb la proposta. Les diferències en ambdues versions es basaran sobretot en:

- Definició de solucions de tancaments

- Definició de solucions d’obertures

- Definició d’instal·lacions.

Evidentment la geometria del local no canvia, degut a que les modificacions son interiors, i no afecten

al conjunt de la anàlisis energètic. De totes maneres els punts més influents en l’Eficiència Energètica

d’un edifici recau justament en els punts que modifiquen aquest projecte. Com es deia en l’anterior

punt, un anàlisi d’Eficiència  ha de basar-se en:

- Reducció de la Demanda Energètica

- Us d’equips Eficients

- Us d’Energies Renovables

Dels tres punts, en aquest projecte se’n modifiquen i milloren els dos primers.

La Reducció de la Demanda es basa en una modificació radical de tota la envolvent. Es redefineixen

totes les solucions constructives tant de façanes, com paviment, com obertures i cels rasos. D’aquesta

manera es busca que l’espai interior requereixi de menys energia per ser condicionat i habitable de

forma confortable, ja que es minimitzen les pèrdues de calor o fred.

Al modificar les instal·lacions, es busca incorporar al sistema màquines amb una alta eficiència i un

baix consum. Les màquines d’aire són d’alta eficiència, i tota la instal·lació està sectoritzada, el que

redueix considerablement el consum. Pel que fa a la instal·lació d’enllumenat ha estat dissenyada amb

els criteris de seguretat, funcionalitat, estalvi energètic, i manteniment. La instal·lació es realitzarà

íntegrament amb lluminàries amb tecnologia LED pel seu baix consum.

L’únic punt en el que no es va poder incidir va ser en l’ús de les energies renovables. La raó bàsica va

ser per la falta d’espai que requereixen aquests elements, així com la pròpia geometria del local. Ni es

va poder incorporar l’ús de plaques ni termosolars ni fotovoltaiques, ni es van poder incorporar

aerogeneradors. Es va plantejat el incorporar una caldera de biomassa, però la gran utilitat d’aquestes

son la producció de ACS, que no és necessària en aquest programa. És per això, que és l’únic punt en

el que no es va poder incidir des de l’aspecte energètic.

Amb aquest projecte es busca donar un nou us a aquest local, apropant-lo al barri, però també que

aquesta millora en el seu us i confort, no impliqués un augment de les emissions de CO2, si no més be

el contrari. Es pot veure que amb totes les mesures explicades en aquest punt, i en l’apartat 3,

s’aconsegueix aquest objectiu.

Ara es presenta l’anàlisi energètic de l’estat actual, el de la proposta, i una comparativa energètica i

econòmica.
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4.2 Estat Actual

En aquest apartat analitzarem amb detall el Certificat Energètic realitzat basat en l’estat actual del local.

Es detallaran primer totes les definicions entrades en el programa utilitzat per a realitzar el certificat,

que al tractar-se d’un edifici existent, és el CE3X.

Façana Principal

La façana principal es basa en un acabat de pedra artificial, que es recolza en un mur de fàbrica

interior, amb una càmera d’aire interior.

Façana Posterior i Mitgera
La façana posterior no incorpora cap tipus d’aïllament tèrmic, motiu per el qual es defineix amb la

mateixa solució que les mitgeres.

Tancaments Patis
Tots els tancaments dels patis son en gran part envidrats. Es definiran amb una solució de vidre simple,

amb marc metàl·lic sense ruptura de pont tèrmic, i sense cap factor de protecció solar

A banda dels patis, hi ha dos passos interiors que comuniquen visualment aquests, i que estan coberts

per un tancament de vidre.

Els tancaments verticals d’aquests passos s’han definit als

tancaments dels patis, pel que resta definir el tancament

horitzontal.

Coberta
Tota la part posterior del local, que forma part dels patis interiors de l’edifici, a diferència de la part

davantera, està en contacte amb l’ambient, a través de la coberta. En una visita als patis superiors

(Accessibles des de la Planta Primera del l’edifici, i visualment des de la Planta Tècnica del local) es

determina que la solució es basa en un forjat unidireccional, sobre el que es defineixen dues capes de

peça ceràmica. És per això que es defineix un tancament al programa, amb aquestes característiques:
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Coberta Sala Tècnica
En la sala tècnica es va realitzar un forat al fals sostre, per tan de veure l’estat en el que es trobava. La

solució es basa en una senzilla capa de guix laminat, suspesa sobre un entramat de fusta. Una vista

exterior, ens permet determinar que sobre aquesta capa de fusta,

‘incorporen unes peçes ceràmiques, preses amb morter senzill

Obertures

Es definiran cadascuna de les finestres actuals, en funció de l’element on es troben. S’adjunta un

quadre  resum amb les característiques de cadascuna de les obertures i es detallen algun elements a

continuació.

F5 - FS-PB

A la Façana posterior hi ha tres finestres amb bastant mal estat,

que es definiran a banda. En aquest cas el que més crida l’atenció

és d’estat de deteriorament del marc. És per això, que es

defineixen els valors de la finestra de forma manual, reduint

considerablement els valors de permeabilitat del marc.

Patrons de Ombra
Com s’indicava en el punt 2.3 el programa permet l’opció d’especificar les ombres que incideixen en

tots els elements.

En el cas d’aquest projecte, els patrons els aplicarem en els patis. La complicació en aquests casos és

que al tractar-se d’un espai tancat, en un mateix patró, s’han de realitzar tres càlculs d’objectes, per a

cadascuna de les parets que

tanquen el pati. Ara passo a

detallar un exemple, corresponent

al mur NO del Pati 1 (marcat en

blau en la imatge adjunta).

Aquest mur en veurà ombrejat per

els altres tres murs que composen

el pati, i per tant, es definiran

cadascun d’aquest tres per a

calcular-ne l’ombra real.
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Les definicions dels murs son:

I la definició d’ombra resultant és:
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S’adjunta una taula amb tots els càlculs per a cadascun de la resta de murs.

ELEMENT Orientació l PO - Orientació d d1 d2 e Codi PO

FS NE 8,22 NE 2,39 4,11 4,11 4,94 PB-FS-NE
FS NE 8,22 NO 4,11 0 2,39 4,94 PB-FS-NE
FS NE 8,22 SE 4,11 2,39 0 4,94 PB-FS-NE
P1 NO 1,97 SE 5,8 0,985 0,985 5,96 PB-P1-NO
P1 NO 1,97 NE 0,985 0 5,8 5,96 PB-P1-NO
P1 NO 1,97 SO 0,985 5,8 0 22,5 PB-P1-NO
P1 NE 5,8 SO 1,97 2,9 2,9 22,5 PB-P1-NE
P1 NE 5,8 SE 2,9 0 1,97 5,96 PB-P1-NE
P1 NE 5,8 NO 2,9 1,97 0 5,96 PB-P1-NE
P1 SE 1,97 NO 5,8 0,985 0,985 5,96 PB-P1-SE
P1 SE 1,97 SO 0,985 0 5,8 22,5 PB-P1-SE
P1 SE 1,97 NE 0,985 5,8 0 5,96 PB-P1-SE
P1 SO 5,8 NE 1,97 2,9 2,9 5,96 PB-P1-SO
P1 SO 5,8 NO 2,9 0 5,34 5,96 PB-P1-SO
P1 SO 5,8 SE 2,9 5,34 0 5,96 PB-P1-SO
P2 NO 5,34 SE 13,98 2,67 2,67 5,96 PB-P2-NO
P2 NO 5,34 NE 2,67 0 13,98 5,96 PB-P2-NO
P2 NO 5,34 SO 2,67 13,98 0 22,5 PB-P2-NO
P2 NE 13,98 SO 5,34 6,99 6,99 22,5 PB-P2-NE
P2 NE 13,98 SE 6,99 0 5,34 5,96 PB-P2-NE
P2 NE 13,98 NO 6,99 5,34 0 5,96 PB-P2-NE
P2 SE 5,34 NO 13,98 2,67 2,67 5,96 PB-P2-SE
P2 SE 5,34 SO 2,67 0 13,98 22,5 PB-P2-SE
P2 SE 5,34 NE 2,67 13,98 0 5,96 PB-P2-SE
P2 SO 13,98 NE 5,34 6,99 6,99 5,96 PB-P2-SO
P2 SO 13,98 NO 6,99 0 5,34 5,96 PB-P2-SO
P2 SO 13,98 SE 6,99 5,34 0 5,96 PB-P2-SO
P3 NO 6,86 SE 1,09 3,43 3,43 22,5 PB-P3-NO
P3 NO 6,86 NE 3,43 0 1,09 22,5 PB-P3-NO
P3 NO 6,86 SO 3,43 1,09 0 22,5 PB-P3-NO
P3 NE 1,09 SO 6,86 0,545 0,545 22,5 PB-P3-NE
P3 NE 1,09 SE 0,545 0 6,86 22,5 PB-P3-NE
P3 NE 1,09 NO 0,545 6,86 0 22,5 PB-P3-NE
P3 SE 6,86 NO 1,09 3,43 3,43 22,5 PB-P3-SE
P3 SE 6,86 SO 3,43 0 1,09 22,5 PB-P3-SE
P3 SE 6,86 NE 3,43 1,09 0 22,5 PB-P3-SE
P3 SO 1,09 NE 6,86 0,545 0,545 22,5 PB-P3-SO
P3 SO 1,09 NO 0,545 0 6,86 22,5 PB-P3-SO
P3 SO 1,09 SE 0,545 6,86 0 22,5 PB-P3-SO

Instal·lacions
La producció d’ACS es soluciona amb un escalfador instantani.

Aire a condicionat

En la visita s’observen bastantes màquines exteriors d’aire a condicionat, que serveixen per a tota la

part posterior del local. La solució aplicada és:

Il·luminació

Es defineixen les lluminàries per cadascuna de les plantes i tipologies

- Planta Soterrani -> Fluorescent

- Planta Baixa

o Halògens a la part davantera

o Fluorescent a la part posterior

- Planta Tècnica -> Halògens
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Una vegada introduïda tota la informació e l’eina, passem a veure els resultat. 4.3 Estat Rehabilitat

Com s’explicava en la introducció d’aquest apartat, la intervenció objecte d’aquest projecte no

contempla modificacions geomètriques, pel que tots els canvis que s’introdueixen es basaran en

modificar les solucions constructives dels tancaments, de les obertures i de les instal·lacions.

La sistemàtica seguida en aquest punt ha estat el crear cadascun dels tancaments definits en el

projecte a l’eina de càlcul, i aplicar en cada cas el corresponent.

Tancaments Verticals
Es detallen les diferents solucions projectades per als tancaments verticals, i s’especifica l’element

sobre el que s’apliquen. De totes formes, el detall es pot veure en el plànol corresponent a Divisòries,

de l’Annex I.

Trasdossat D1 (Planta Soterrani)

Trasdossat D4 (Mitgera Auditori)
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Trasdossat D5 (Patis 1 i 2)

Trasdossat D6 (Mitgera Interior i Pati 3)

Trasdossat D9 (Mitgeres)

Tancaments Horitzontals
Per tal d’incorporar a l’eina de càlcul cadascuna de les solucions explicades en el punt anterior de Cel

Rasos i les combinacions entre elles, es defineixen una sèrie de tancaments.

R. Coberta 1 (Coberta + Si3+Si2 - Auditori)

R. Coberta 2 (Coberta + Si3+Si4 - Bucs)
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R. Coberta 3 (Forjat interior + Si3+Si4 – Part Davantera)

R. Coberta Tècnica

Per últim es modifiquen els elements en contacte amb el terreny, per incorporar l’aïllament tèrmic

continu explicat en l’apartat 3.9 Paviments.

Obertures

Totes les obertures del projecte seran substituïdes per unes de noves, amb les millors característiques

possible. En la definició per a la solució tant del marc com del vidre d’aquestes, s’ha tingut molt en

compte tant l’aïllament tèrmic com l’acústic. La solució final definida es basa en una fusteria d’acer de

perfils laminats i amb trencament de pont tèrmic de 15mm. Pel que fa al vidre, es va definir amb la

tipologia de tres capes, formada per (d’exterior a interior):

- STADIP Silence 44.2 (4+4)

- Càmara d’aire de 20mm

- STADIP Silence 64.2 (4+6)

Per tal d’incorporar aquesta informació a l’eina de certificació, s’ha utilitzat un sofware online de càlcul

per tal d’obtenir la informació necessària de la solució resultant.

Intal·lacions
Com s’ha comentat en el punt 3.4 de Organització de Tasques, el càlcul de les instal·lacions no va ser

pas realitzat per el despatx VAM. De totes maneres, és un punt vital en l’anàlisi de l’Eficiència

Energètica.

Pel que fa a la producció d’ACS, es disposarà de dos acumuladors elèctrics de 80l, per tal de donar

servei a les necessitats del local.

Pel que fa a l’AACC, s’ha dissenyat una solució molt eficient. La generació de calor per a la calefacció

de les dependències de tot el local es realitza mitjançant un equip de bomba de calor amb volum de

refrigerant variable (VRF), excepte l’auditori que disposa duna bomba de calor aire-aigua individual i

una unitat de tractament d’aire (UTA). Mitjançant les canonades frigorífiques es distribuirà el refrigerant

per les diferents unitats interiors de expansió directe de refrigerant repartides per les diferents

dependències del local. Les unitats interiors han estat dimensionades en base al càlcul de càrregues

tèrmiques de cadascuna de les dependències.

La ventilació dels recintes es realitza mitjançant una unitat de recuperació de calor. La xarxa de

conductes de ventilació ha esta dissenyada i dimensionada en base a les necessitats de ventilació i

climatització de cadascuna de les dependències del local.

Per altra banda, l’auditori disposi d’un sistema de climatització i ventilació individual, mitjançant una

bomba de calor aire-aigua i una unitat de tractament d’aire.
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La millor solució per poder plasmar tots aquests càlculs intervinents en aquesta instal·lació, hagués

estat mitjançant l’eina de càlcul HULC (veure punt 2.2 del present document). Finalment es va optar per

utilitzar l’eina CE3X degut a que l’anàlisi de l’estat actual s’havia de fer amb aquest programa, i es va

considerar que realitzar una comparativa posterior de dos anàlisis realitzats amb eines diferents,

desvirtuaria el resultat. Degut a que l’objecte del present document és mostrar la importància de les

intal·lacions (entre altres elements) en l’Eficiència Energètica d’un edifici, i que la meva participació en

el càlcul de la intal·lació ha estat baixa, és per això que s’utilitza l’eina CE3X (tot i no ser la més adient

en aquest cas), quedant la instal·lació resumida en:

Es simplifica el resultat en l’ús d’una bomba de calor de Caudal Variable, amb els rendiments

especificats (valors extrets de l’apartat corresponent a les Instal·lacions de memòria del projecte).

Per últim es definiran les lluminàries. Igual que en el cas de la refrigeració i calefacció, la meva

participació en aquest apartat ha estat baixa. És per això que em limito a traslladar el total de la

potència calculada en els plànols corresponents (veure annex I). En el següent quadre resum es pot

veure el detall:

Tipus Potència (W) Quantitat Total Potència
Lluminària tipus aplic de LED amb estructura de fusta, pantalla de
regulable en alçada amb difusor superior de polímer. 6 6 36

Lluminària tipus aplic LED amb estructura metàl·lica i pantalla de
metacrilat. 6 1 6

Lluminària en suspensió tipus LED amb floró circular metàl·lic i
difusor interior de plàstic translúcid. 6 19 114

Lluminària de peu tipus LED amb estructura de fusta, pantalla
regulable en alçada amb difusor superior de polímer.

20 1 20

Lluminària tipus downlight empotrable rodó. 20 22 440

Lluminària empotrable d'exterior. 6 11 66

Lluminària tipus downlight per adossar. 21 9 189

Lluminària tipus downlight per adossar. 59 15 885

Lluminària en suspensió. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en
color gris setinat amb difusor de policarbonat òpal i longitud de
1162 mm.

16 7 112

Lluminària per empotar. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en
color gris setinat amb difusor de policarbonat òpal i longitud de
1162 mm.

16 1 16

Lluminària en suspensió. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en
color gris setinat amb difusor de policarbonat òpal i longitud de
1743 mm.

23 38 874

Lluminària per empotrar. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en
color gris setinat amb difusor de policarbonat òpal i longitud de
2487 mm. Flux de sortida 2487 lm. Temperatura de color blanc càlid
i equip electrònic incorporat. Grau de protecció IP42 i classe
d'aïllament I

23 10 230

Tira flexible LED. (W/ml) 16 53 848

Lluminària tipus aplic de superfície tipus ´´tortuga´´ de LED, amb
difusor de vidre translúcid.

7 16 112

Lluminària d'emergència tipus LED de superfície o empotrada,
compacta,  350 lm, de funcionament no permanent.

3 70 210

4158
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Una vegada introduïda tota la informació e l’eina, passem a veure els resultat.

4.4 Comparativa resultats

A continuació s’adjunta un quadre resum de les dades generals per cadascuna de les característiques

energètiques de cada solució:

ESTAT ACTUAL ESTAT REHABILITAT (Unitats)
Valor Qualificació Valor Qualificació

Demanda de Calefacció 82,50 F 7,70 A (kWh/m2)
Emissions de Calefacció 41,70 C 1,30 A (kg CO2/m2)

Emissions de ACS 0,30 D 1,10 G (kg CO2/m2)

Demanda de Refrigeració 0,10 A 10,50 F (kWh/m2)
Emissions de Refrigeració 0,10 A 1,00 C (kg CO2/m2)

Emissions d'Il·luminació 10,10 C 2,70 G (kg CO2/m2)

QUALIFICACIÓ 52,10 E 6,10 A

El primer que cal analitzar és el canvi en la qualificació energètica resultant, ja que es passa d’una

qualificació actual de E a una de A, i per tant que un dels objectius inicials del projecte, com era el

reduir considerablement la demanda i les emissions energètiques del local, sense disminuir-ne les

prestacions, s’ha aconseguit.

Per tal de poder entendre l’origen d’aquesta millora tan significativa, s’analitzen els resultats parcials de

cadascuna de les tipologies energètiques:

En aquesta comparativa veiem que la major part de la millora ha estat en la Calefacció, llur disminució

ha estat al voltant del 90%. Sembla evident que la primera fase en la anàlisis energètic, que es basa en

la reducció de la Demanda Energètica, i que en aquest projecte s’ha solucionat amb la millora de les

solucions de Tancaments i Obertures ha estat acertada i molt eficient.

Tot i així, si analitzem l’evolució de la Refrigeració, veiem que el efecte ha estat a la inversa. Tot i que

el resultat global sigui satisfactori i tot i que la eficiència dels equips sigui millor la de la proposta, el

resultat és que hi ha un augment en la demanda de Refrigeració. Si que cal considerar que els valors

de refrigeració de l’estat actual no eren gaire alts, ja que la inslat·lació servia només per a

aproximadament el 40% de la superfície, mentre que la solució s’ha extés a la totalitat d’aquesta. Tot i

això, la qualificació resultant de la demanda en Refrigeració ha estat baixa (una D).

ESTAT ACTUAL ESTAT REHABILITAT (Unitats)
Valor Qualificació % Valor Qualificació %

Total
Consum Anual 307,77 F 100% 35,88 B 100% (kWh/m2)
Emissions Anuals 52,14 E 6,08 B (kg CO2/m2)

Calefacció
Consum Anual 246,35 G 80,04% 7,55 A 21,04% (kWh/m2)
Emissions Anuals 41,73 F 1,28 A (kg CO2/m2)

ACS
Consum Anual 1,51 D 0,49% 6,37 G 17,75% (kWh/m2)
Emissions Anuals 0,26 D 1,08 G (kg CO2/m2)

Refrigeració
Consum Anual 0,31 A 0,10% 5,84 D 16,28% (kWh/m2)
Emissions Anuals 0,05 A 0,99 C (kg CO2/m2)

Il·luminació
Consum Anual 59,6 C 19,37% 16,12 C 44,93% (kWh/m2)
Emissions Anuals 10,1 C 2,73 G (kg CO2/m2)
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Per altra banda, si analitzem el resultat de la demanda energètica en ACS, veiem que el resultat ha

estat pitjor en la solució aportada. En aquest cas és degut a que el baix consum d’ACS en aquesta

tipologia de locals ha provocat un sobre dimensionament de la instal·lació, per raons de distribució dels

banys. El fet de tenir dos punts de consum d’ACS tan separats en la planta, ha obligat a duplicar per

complert la instal·lació, afectant negativament en l’Eficiència Energètica.

En aquest cas, podríem dir que la segona fase d’anàlisi de Us Eficient d’Equips, en cas de l’ACS ha

estat negativa. Tot i això, aquesta fase ha estat positiva en el cas de la refrigeració, ja que en la solució

s’ha obtat per l’ús d’equips amb una eficiència molt alta.

Per últim, cal remarcar, que la substitució de la totalitat de les lluminàries, per unes de millor eficiència

amb tecnologia LED, ha afavorit considerablement en l’eficiència energètica, millorant també la segona

fase d’anàlisi.

El resum final de la comparativa és:

Fase 1:
Demanda
Energètica

Fase 2: Us
Eficient Equips

Fase 3: Energia
Renovables

Calefacció ↑↑↑ ↑↑ =

ACS ↑ ↓↓ =
Refrigeració ↓ ↑↑↑ =
Il·luminació ↑ ↑↑ =

4.5 Anàlisis Econòmic

Per finalitzar es realitza un anàlisi de viabilitat econòmica. Evidentment el punt de vista econòmic és un

aspecte molt important a tenir en compte en un correcte anàlisis d’Eficiència Energètica, però no s’ha

volgut mencionar fins ara, per tal de restar-li importància, degut al context acadèmic del document. En

un anàlisi real seria un dels aspectes claus a tenir en compte.

Per tal de realitzar la anàlisis de viabilitat, el primer pas és calcular el cost de totes les intervencions

analitzades en la rehabilitació energètica. És per això que s’extrauran les valoracions de les partides

corresponents del Pressupost real del projecte, i es dividirà per el total de superfície del local.

D’aquesta manera obtindrem el cost per cada m2 de la intervenció:

Tancaments i Particions 142.271,01
Cel-Rasos 99.412,51
Revestiments 120.133,45
Paviments 95.552,21
Fusteries 89.940,94
Fontaneria 5.952,79
Enllumenat 44.399,02
Climatització 126.464,12

724.126,05 1.262,43 573,60 (€/m2)

Per altra banda, es calcularà l’estalvi de consum energètic obtingut en la comparativa del punt anterior.

Restant el valor de consum energètic actual al del resultat rehabilitat, obtenim un estalvi de 271,89

kWh/m2.

Per últim, s’ha de calcular el preu kWh actual i l’evolució anual. La pròpia eina CE3X ens proporciona

aquesta informació, tenint un cost inicial de 0,20€/kWh amb un increment de 4,5% anual.

Aplicant aquest tres factors, la taula d’amortització de la mesura és:

Any
Preu Energia
(€/kWh) Estalvi (€/m2)

Any 0 0,2000 54,38
Any 1 0,2090 111,20
Any 2 0,2184 170,59
Any 3 0,2282 232,64
Any 4 0,2385 297,49
Any 5 0,2492 365,25
Any 6 0,2605 436,07
Any 7 0,2722 510,07
Any 8 0,2844 587,40
Any 9 0,2972 668,21
Any 10 0,3106 752,66
Any 11 0,3246 840,90
Any 12 0,3392 933,12
Any 13 0,3544 1.029,49
Any 14 0,3704 1.130,20
Any 15 0,3871 1.235,43

 Per tant veiem que a partir del vuitè any l’estalvi econòmic per metre quadrat és superior al cost de la

intervenció per metre quadrat. Tenint en compte que la vida útil de tots els elements incorporats a la

rehabilitació (des de el punt de vista energètic) és més alta de 8 anys, la viabilitat econòmica és

sobradament correcta.
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5 CONCLUSIONS

La meva primera valoració després d’aquests quatre mesos de col·laboració i de la realització del

present document ha estat molt satisfactòria.

Des de un primer moment sempre havia estat la meva intenció el aprofitar la realització del PFG per tal

de poder aplicar en un àmbit real tot el que he anat aprenent durant els anys acadèmics al centre de

l’EPSEB, i considero que aquest primer objectiu ha estat acomplert. Evidentment queda molt per

aprendre i molt camí per avançar, per això mateix considero aquesta experiència molt significativa i

enriquidora.

Això em porta a concloure la importància de l’aplicació pràctica dels coneixements en la fase

acadèmica. Considero que hauria de fomentar-se més la part pràctica dels coneixements per tal

d’assentar-los amb una major eficiència.

Per altra banda, analitzarem el que va ser el meu objectiu des de el primer moment, que és l’Eficiència
Energètica. Ara més que mai considero que és un tema que ha de ser vital en el dia a dia d’un

Arquitecte Tècnic. Aquestes pràctiques m’ha permès veure la complicació de  la matèria, i tot el que em

queda per aprendre, però sobretot la importància de la mateixa. És un tema que s’ha d’abordar no com

un pas més en l’elaboració d’un projecte, en la intenció de guanyar un concurs o de passar una

inspecció, sinó com una nova filosofia de fer les coses. Ha de formar part de la nostra consciència i ser

present en totes les nostres decisions. Evidentment soc conscient que hi ha milers de factors que

influiran negativament en una complerta aplicació de tots els factors exposats, però per això mateix

considero que l’objectiu d’un tècnic ha de basar-se justament en trobar l’equilibri entre la responsabilitat

energètica, la viabilitat econòmica i la satisfacció dels requisits tècnics. I no només durant l’execució de

l’edifici, si no durant la fase de projecte i la d’explotació del mateix.

Una altra conclusió a la que he pogut arribar durant la realització de les pràctiques és la importància de

realitzar uns correctes Amidaments. Deixant de banda, sense intenció de menysprear, la part

econòmica dels mateixos, va ser en el moment de realitzar els amidaments quan van sorgir nombrosos

detalls que havíem passat per alt. Fins i tot, en algun moment es van detectar errors de disseny en

elements estructurals, o de definicions de solucions. És en el moment en el que analitzes de forma

detallada els amidaments quan analitzes de forma detallada el projecte. No cal dir, que aquesta

afirmació guanya importància quan l’elaboració del projecte la composen diverses col·laboracions

externes, i que et pot donar senyals de que s’han realitzat solucions o s’han pres decisions, si no

errònies, si poder desenfocades del objectiu general del projecte.

No puc pas finalitzar sense concloure que aquesta petita pinzellada del mon real m’ha reafirmat en la

meva vocació d’aparellador. Crec que el fet d’haver realitzat les pràctiques en un despatx d’Arquitectes,

molt centrat en la realització de projectes, m’ha fet valorar més la nostra professió. Sempre havia estat

la meva intenció el centrar la meva carrera professional en la fase d’execució i de control d’obres, però

el fet de poder participar activament en la realització d’un projecte i aportar el meu punt de vista tècnic,

m’ha fet valorar més encara totes les variants professionals de la professió.
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9.1 ANNEX I – PLANOLS PROJECTE 

1. Emplaçament – Àmbit d’actuació 

2. Emplaçament – Fotografies Aèries 

3. Planta projecte 2007 

4. Seccions projecte 2007 

5. Estat Actual – Planta 

6. Estat Actual – Seccions Transversals 

7. Estat Actual – Seccions Longitudinals 

8. Estat Actual- Alçats 

9. Estat Actual – Fotografies Exteriors 

10. Estat Actual - Fotografies Interiors 

11. Proposta – Planta 

12. Proposta – Accessibilitat 

13. Proposta – Seccions Longitudinals 

14. Proposta – Seccions Transversals 

15. Proposta – Alçats 

16. Proposta – Façana 

17. Proposta – Cel Rasos 

18. Proposta – Divisòries i Acabats 

19. Enderroc 
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�0.00Alçada lliure SOSTRE
�0.00Alçada lliure ESTRUCTURA
�0.00Nivell paviment

LLEGENDA

SUP. EXTERIORS �M2�
P.1�PATI 1 11.60

P.2�PATI 2 50.83

P.3�PATI 3 16.29

P.4�PATI 4 7.48

SUP. TOTAL EXT PB 86.20

SUP. ÚTIL PLANTA TÈCNICA [M2]
A.1�INSTAL 33.64

A.2�ESCALA 4.19

SUP. TOTAL TÈCNICA 37.83

SUP. PROJECTE �M2�

SUP. ÚTIL 1266.43

SUP CONST. PB 1190.77

SUP CONST. PS 170.83

SUP CONST. PT 40.00

1401.60

SUP. ÚTIL SOTERRANI [M2]
S.1�MAGATZEM GENERAL 86.49

S.2�MAGATZEM 38.05

S.3�ESCALA 3.48

SUP. TOTAL PS 128.02

SUP. ÚTIL PLANTA BAIXA [M2]
0.1�PAS 52.91

0.2�MAGATZEM 69.30

0.3�MAGATZEM 71.59

0.4_ACCÉS MAGATZEM I APARCAMENT 74.01

0.5�SERVEIS 01 2.80

0.6�MAGATZEM 1.57

0.7�DESPATX 7.14

0.8_SALA DE PRODUCCIÓ 144.84

0.9�SALA DE JUNTES 18.55

10�PAS 7.55

11_RECEPCIÓ 14.13

12�DESPATX 15.27

12�PAS 8.32

13�SERVEIS 02 4.32

14�SALA DE DISSENY 80.02

15�DESPATX 36.05

17�MAGATZEM 150.18

18�RAMPA 4.20

19�TRASTER 10.83

20�SERVEIS 03 10.72

21�SERVEIS 04 9.86

22�PAS 4.79

23�ESCALA 1.96

24�SALA DE DESPATXOS 295.67

SUP. TOTAL PB 1096.58
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PS PS

PB
PT
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28�SERVEIS 1

A.1�INSTAL

22�MAGATZEM 

19�SERVEIS 5

23�AUDITORI

11�PAS

27�SERVEIS 2

S.5�RESIDUS
S.1_MAGATZEM GAUDÍ

25�DIST

0.2�ESPAI D'ESTADA

0.6�SALA MULTIMEDIA0.8�ADMINISTRACIO

0.4�ESPAI SOCIAL

0.3�MAGATZEM

0.1�ESPAI EXPOSICIONS

P.2�PATI 2

P.1�PATI 1

P.3�PATI 3

0.5�ESPAI D'ESTADA

P.4�PATI 4

20�PAS

0.9�SALA DE REUNIONS 10�SERVEIS 4
0.7�PAS

S.4�PAS

S.2�ESCALA

A.2�ESCALA

S.3�ESCALA

21�ESCALA

18�BUC D'ASSAIG 2

12�AULA 1

29�NETEJA

16�BUC D'ASSAIG 1

17�PAS

13�AULA 2

24�PAS

15�AULA 3

14�PAS
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SUP CONST. PB

SUP CONST. PS

SUP CONST. PT

S.6�MAGATZEM GENERAL
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P. BAIXA (PB)

P. SOTERRANI (PS)

P. TÈCNICA (PT)
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224p

PLATAF. EL.

ESCENARI 6X8m
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RT
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S

PATI
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.

AB
S. 

AC
ÚS

TIC

PRESTATGERIA EXISTENT A RESTAURAR

MILIU PEPA PERE
H�2m H�3.45m H�3.50m

EMBARRAT

PLATAF. EL.

PLATAF. EL.

15 graons 
17x28 cm

16 graons 
18x21 cm

3 graons 
16x28 cm

23 graons 
18x28 cm

pendent 2�

pendent 2�

CALAIXER EXISTENT A RESTAURAR

ESCALA EXISTENT SENSE US

VITRINA EXISTENT

ESCALA EXISTENT SENSE US
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FINESTRA EXISTENT

CARROS

-0.21.

PRESTATGERIA EXISTENT A RESTAURAR

FINESTRA EXISTENT

-0.21

�0.00

�0.00

-0.21

-0.21

-0.20

�0.08

�0.08

�0.08

�0.08

�0.02

-0.15

-0.32
�0.22

�4.68

�0.00.

-0.21

�4.79

SUP. ÚTIL SOTERRANI [M2]
S.1_MAGATZEM GAUDÍ 40.42

S.2�ESCALA 12.39

S.3�ESCALA 3.48

S.4�PAS 8.83

S.5�RESIDUS 14.55

S.6�MAGATZEM GENERAL 33.92

SUP. TOTAL PS 113.59

SUP. ÚTIL PLANTA BAIXA [M2]
0.1�ESPAI EXPOSICIONS 100.99

0.2�ESPAI D'ESTADA 44.48

0.3�MAGATZEM 7.92

0.4�ESPAI SOCIAL 148.83

0.5�ESPAI D'ESTADA 67.79

0.6�SALA MULTIMEDIA 15.84

0.7�PAS 7.56

0.8�ADMINISTRACIO 33.89

0.9�SALA DE REUNIONS 15.71

10�SERVEIS 4 4.32

11�PAS 8.32

12�AULA 1 54.75

13�AULA 2 57.12

14�PAS 5.14

15�AULA 3 51.34

16�BUC D'ASSAIG 1 16.68

17�PAS 8.82

18�BUC D'ASSAIG 2 14.43

19�SERVEIS 5 19.04

20�PAS 4.79

21�ESCALA 1.56

22�MAGATZEM 7.93

23�AUDITORI 242.37

24�PAS 39.61

25�DIST 19.08

26_Z.TÈCNICA 9.11

27�SERVEIS 2 6.41

28�SERVEIS 1 9.77

29�NETEJA 3.29

SUP. TOTAL PB 1026.89

SUP. ÚTIL PLANTA TÈCNICA [M2]
A.1�INSTAL 33.64

A.2�ESCALA 4.19

SUP. TOTAL TÈCNICA 37.83

SUP. EXTERIORS �M2�
P.1�PATI 1 11.60

P.2�PATI 2 50.83

P.3�PATI 3 16.29

P.4�PATI 4 7.48

SUP. TOTAL EXT PB 86.20

SUP CONST. PB 1190.77

SUP CONST. PS 170.83

SUP CONST. PT 40.00

1401.60

SUP. PROJECTE �M2�

SUP. ÚTIL 1102.55
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P3
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P6
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P7

P7

P7

P1

PAVIMENTS - P
P1a ACABAT CONTINU MULTICAPA RESINES, ACABAT POLIT

P1b CAPA FORMIGÓ ARMAT DE 8CM DE GRUIX

P1c LLÀMINA POLIETILÈ PER A IMPERMEABILITZANT

P1d AGLOMERAT DE POLIURETÀ D'ALTA DENSITAT DE 2CM DE GRUIX

P1e CAPA FORMIGÓ ARMAT DE 15CM DE GRUIX

ALTRES - A
A1 NIVELL PAVIMENT ACTUAL
A2 PARAMENT FAÇANA

P1a P1b P1c P1d P1c

BAa
BAb

P1c P1d P1cP1a P1e BNb

BAbBAc

A1 A1

A2 A2 A2

1.20

DETALL A - Secció tipus Zona 1 DETALL B - Secció tipus Zona 2 DETALL D - Trobada Paviment amb Façana
Zona 1

DETALL F - Trobada Paviment amb Façana
Zona 3

DETALL C - Secció tipus Zona 3 DETALL E - Trobada Paviment amb Façana
Zona 2

1.201.20

BASE ACTUAL - BA
BAa FORJAT UNIDIRECCIONAL ENTRE PLANTA

BAIXA I PLANTA SOTERRANI
BAb TERRES

BAc CAPA FORMIGÓ ARMAT

BASE NOVA - BN
BNa SUB-BASE DE GRAVES COMPACTADES

DE 10CM DE GRUIX

BNb CAPA DE FORMIGÓ ALLEUGERIT SENSE
ARMAR DE 5CM DE GRUIX

Detall D

Detall E Detall E

Detall F
Detall A Detall B

Detall C

ZONA 1 - Zona Soterrani i Bar

ZONA 2 - Zona Auditori

ZONA 3 - Zona Bucs, Aules i Despatxos

Barcelona d'Infraestructures
BIM/SA

Municipals

REVESTIMENTS HORIZONTALS
P1 PAVIMENT CONTINU MULTICAPA DE RESINES. ACABAT POLIT
P2 PAVIMENT DE PARQUET INDUSTRIAL DE FUSTA DE ROURE DE LLISTONS DE 12 CM

P3 ESGRAÓ DE TERRAZO DE GRA PETIT
P4 CAPA DE GRAVA VOLCÀNICA, DE 15 CM DE GRUIX
P5 JUNTA DILATACIÓ - PERFIL D'ALUMINI
P6 REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA EXTERIOR
P7 ESGRAÓ DE FORMIGÓ VIST
P8 MARXAPEU MARBRE BLANC ENTRADA
P9 PELFUT ENTRADA
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Portes vidriada de dues fulles

batents. Fusteria d'acer. Ús
exclusiu d'emergència.

Porta corredissa telescòpica
de vidre, amb dues fulles

mòbils corredisses i una fixe.
Restauració de la façana original,
preservant el cromatisme original.

.16

.15

Portes existents accés
habitatges.

Fora àmbit d'actuació.

Baixant existent dels habitatges.
Pintat segons cromatisme original
de la façana.

Graó d'accés. Pav. de marbre (recuperat
de l'interior) amb tractament antilliscant.

 -0.05  -0.07  -0.15  -0.24  -0.35  -0.43

Retirada cablejat, persianes, equipaments

d'alarmes i altres aparells fora d'ús.
Repicat del revestiment existent.

Àmbit de projecte
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Portes vidriada de dues fulles

batents. Fusteria d'acer. Ús
exclusiu d'emergència.

Porta corredissa telescòpica
de vidre, amb dues fulles

mòbils corredisses i una fixe.
Restauració de la façana original,
preservant el cromatisme original.
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Portes existents accés
habitatges.

Fora àmbit d'actuació.

Baixant existent dels habitatges.
Pintat segons cromatisme original
de la façana.

Graó d'accés. Pav. de marbre (recuperat
de l'interior) amb tractament antilliscant.

 -0.05  -0.07  -0.15  -0.24  -0.35  -0.43

Retirada cablejat, persianes, equipaments

d'alarmes i altres aparells fora d'ús.
Repicat del revestiment existent.

Àmbit de projecte

0.20 m· 0.15 m· 0.10 m· -0.05 m· -0.05 m· -0.25 m·
-0.47 m·

 -0.05  -0.07

2.27

1.10

 -0.15  -0.24  -0.35  -0.43

 -0.05  -0.05  -0.25

3.
48

 -0.19
 -0.05

Graó d'accés.
Pav. de marbre amb
tractament antilliscant

 -0.39
 -0.25

Graó d'accés.
Pav. de marbre amb
tractament antilliscant

3.
25

1.10

3.
25

1.101.10

3.
45

2.27
2.20

2.27
2.20

2.27
2.20

3.
28

3.
28

1.10 1.10

268270

-0.17 m· -0.37 m·
0.00 m·0.15 m·0.19 m·

-0.46 m·
0.10 m·

-0.24 m·-0.11 m·

Àmbit de projecte
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Alçat Actual Alçat Proposta
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Si1 CELRÀS CONTINU AMB DUES PLAQUES DE GUIX

LAMINAT DE 12.5MM, SUSPÈS AMB UN SISTEMA DE

SUSPENSIÓ AJUSTABLE. INCLOU AÏLLAMENT TÈRMIC DE
LLANA DE ROCA DE 40MM DE GRUIX.

Si3 CELRÀS CONTINU AMB TRES PLAQUES DE GUIX

LAMINAT DE 12.5MM I DUES CAPES D'AILLAMENT ACÚSTIC DE
LÀMINAS BETUM. SISTEMA DE SUSPENSIÓ AJUSTABLE. INCLOU

DUES CAPES D'AÏLLAMENT TÉRMIC DE LLANA DE ROCA DE
50MM I 40MM DE GRUIX.

.11
.0
3

.0
8

Si2 CELRÀS CONTINU AMB UNA PLACA DE GUIX LAMINAT
I ACABAT AMB LAMES DE FUSTA MASSISSA DE 16MM DE

GRUIX, SUSPÈS AMB UN SISTEMA DE SUSPENSIÓ AJUSTABLE.
INCLOU AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA DE 40MM DE
GRUIX.

Si4 CELRÀS CONTINU AMB UNA PLACA DE GUIX
MICROPERFORAT DE 15MM I 30MM DE MATERIAL ABSORBENT,

SUSPÈS AMB UN SISTEMA DE SUSPENSIÓ AJUSTABLE. INCLOU
AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA DE ROCA DE 80MM DE GRUIX.
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ALÇADA SOSTRES
3.70 M ALÇADA
3.50 M ALÇADA
3.30 M ALÇADA
3.10 M ALÇADA
2.80 M ALÇADA
2.40 M ALÇADA
2.30 M ALÇADA
2.17 M ALÇADA
2.20 M ALÇADA
2.10 M ALÇADA
1.96 M ALÇADA

TIPUS SOSTRES

Si1 Placa de guix laminat doble amb aïllament tèrmic

Si2 Placa de guix amb lames de fusta i aïllament tèrmic

Si3 Placa de guix laminat triple amb aïllament acústic

Si4 Placa de guix laminat microperforat amb material

absorbent i aïllament acústic
Si5 Sostre de vidre existent
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D2  EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 140MM,
FORMADA PER PERFILARIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MUNTANTS

CADA 60MM DE 80MM D'AMPLADA, AMB DUES PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD
(A) DE 15MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT.

D4 TRASDOSSAT AUTOPORTANT FORMAT PER UNA CAMBRA D'AIRE DE 50MM�

AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA (GRUIX VARIABLE)� I DUES PLAQUES DE GUIX DE
TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15MM DE GRUIX FIXADES MECÀNICAMENT A LA
PERFILARIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MUNTANTS CADA 60CM.

D5  TRASDOSSAT AUTOPORTANT FORMAT PER AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA
(GRUIX VARIABLE)� I DUES PLAQUES DE GUIX DE TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15MM
DE GRUIX FIXADES MECÀNICAMENT A LA PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT,
MUNTANTS CADA 60CM.

D1  DIVISÒRIA FORMADA PER MAÓ MASSÍS DE 14CM D3  EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE
140MM, FORMADA PER PERFILARIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
MUNTANTS CADA 60MM DE 80MM D'AMPLADA, AMB DUES PLAQUES

TIPUS HIDRÒFUG 15MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT.

REVESTIMENTS VERTICALS

R1 VERNÍS HIDROFUGANT
R2 TRASDOSSAT DIRECTE PINTAT

R3 ENRAJOLAT CERÀMIC DE RAJOLA ESMALTADA DE 20X20CM
R4 REVESTIMENT DE LLISTONS DE FUSTA DE PI RECUPERAT DE 50X70MM

R5 PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA 2 CAPES D'ACABAT COLOR A DEFINIR
R6 ARREBOSSAT
R7 PINTAT AMB PINTURA AL SILICAT
R8 HLP

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

D1 DIVISIÓ DE MAÓ MASSÍS DE 14CM
D2 DIVISÒRIA DE PLACA DE GUIX LAMINAT DOBLE

D3 DIVISÒRIA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DOBLE HIDROFUGAT
D4 TRASDOSSAT AUTOPORTANT DE 2 PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT

D5 TRASDOSSAT AUTOPORTANT DE 2 PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC

D6 TRASDOSSAT AÏLLANT ACABAT PANELL ACÚSTIC
D7 MAMPARA PLAQUES DE RESINES TERMOESTABLES

D8 TRASDOSSAT AÏLLANT ACABAT ACÚSTIC
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Municipals
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1.1 Enderroc altells (P2)
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1.1 Enderroc forjat (P3)

1.1 Enderroc persina (P4)
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9.2 ESTRUCTURA
1. Estintolament

2. Escala
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9.3 CERTIFICAT ENERGÈTIC ACTUAL



Fecha 06/12/2017
Ref. Catastral 0739516DF3803H0001WB P�gina 1 de 9

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERG�TICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACI�N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Napols 270 - Estat Actual

Direcci�n C/ Napols- 268-270

Municipio Barcelona C�digo Postal 08025

Provincia Barcelona Comunidad Aut�noma Catalu�a

Zona clim�tica C2 A�o construcci�n 2006

Normativa vigente (construcci�n /
rehabilitaci�n) C.T.E.

Referencia/s catastral/es 0739516DF3803H0001WB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

� Edificio de nueva construcci�n � Edificio Existente

� Vivienda � Terciario
� Unifamiliar � Edificio completo
� Bloque � Local

� Bloque completo
� Vivienda individual

DATOS DEL T�CNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Marc Ventura Lucas NIF(NIE) 47169771Z

Raz�n social Escola Polit�cnica Superior d'Edificaci� de
Barcelona

NIF x

Domicilio Av. Doctor Mara�on 44-50

Municipio Barcelona C�digo Postal 08028

Provincia Barcelona Comunidad Aut�noma Catalu�a

e-mail: marcventuralucas@gmail.com Tel�fono x

Titulaci�n habilitante seg�n normativa vigente Arquitecto T�cnico

Procedimiento reconocido de calificaci�n energ�tica utilizado y
versi�n: CEXv2.3

CALIFICACI�N ENERG�TICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

A< 66.2

B66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.2

E215.2-264.8

 307.8 FF264.8-331.0

G� 331.0

A< 14.4

B14.4-23.4

C23.4-36.0

D36.0-46.9

 52.1 EE46.9-57.7

F57.7-72.1

G� 72.1

El t�cnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificaci�n energ�tica del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/11/2017

Firma del t�cnico certificador

Anexo I. Descripci�n de las caracter�sticas energ�ticas del edificio.
Anexo II. Calificaci�n energ�tica del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energ�tica.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el t�cnico certificador.

Registro del �rgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCI�N DE LAS CARACTER�STICAS ENERG�TICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracter�sticas energ�ticas del edificio, envolvente t�rmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupaci�n y dem�s datos utilizados para obtener la calificaci�n energ�tica del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACI�N

Superficie habitable [m�] 1262.43

Imagen del edificio Plano de situaci�n

2. ENVOLVENTE T�RMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K] Modo de obtenci�n

PB-MNO Fachada 218.64 0.00

PB-MSE Fachada 228.16 0.00

Suelo Terreno - PS Suelo 128.02 0.73 Por defecto

Muro Sot - 1 Fachada 97.41 1.15 Estimadas

Muro Sot - 2 Fachada 97.41 1.15 Estimadas

Muro Sot - 3 Fachada 12.62 1.15 Estimadas

Muro Sot - 4 Fachada 12.62 1.15 Estimadas

Cubierta Tecnica Cubierta 37.81 1.24 Conocidas

PB-MNE Fachada 66.08 0.00

Portal 270 Partici�n Interior 144.16 0.86 Estimadas

Portal 268 Partici�n Interior 169.36 0.86 Estimadas

FP - PB Fachada 77.47 1.71 Conocidas

FS - PB Fachada 20.59 2.74 Conocidas

FP1 NO - PB Fachada 8.43 2.74 Conocidas

FP1 NE - PB Fachada 11.99 2.74 Conocidas

FP1 SE - PB Fachada 2.03 2.74 Conocidas

FP1 SO - PB Fachada 16.24 2.74 Conocidas

FP2 NO - PB Fachada 9.41 2.74 Conocidas

FP2 NE - PB Fachada 43.23 2.74 Conocidas

FP2 SE - PB Fachada 10.19 2.74 Conocidas

FP2 SO - PB Fachada 39.17 2.74 Conocidas

FP3 NO - PB Fachada 27.44 2.74 Conocidas

FP3 NE - PB Fachada 2.76 2.74 Conocidas

FP3 SE - PB Fachada 26.16 2.74 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K] Modo de obtenci�n

FP3 SO - PB Fachada 3.08 2.74 Conocidas

FS - PT1 Fachada 88.87 2.74 Conocidas

FS-MINT Partici�n Interior 1.0 2.07 Estimadas

Suelo Terreno - PB Suelo 968.56 0.73 Por defecto

FS - PT2 Fachada 75.12 2.74 Conocidas

Coberta Cubierta 569.21 2.13 Conocidas

Pas 1 Cubierta 4.29 5.77 Conocidas

Pas 2 Cubierta 7.85 5.77 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K]

Factor
solar

Modo de
obtenci�n.

Transmitancia

Modo de
obtenci�n.

Factor solar

F1 - FP-PB Hueco 18.94 3.78 0.55 Estimado Estimado

F2 - FP-PB Hueco 3.75 3.78 0.50 Estimado Estimado

F3 - FS-PB Hueco 2.81 3.78 0.63 Estimado Estimado

F4 - FS-PB Hueco 0.74 3.78 0.63 Estimado Estimado

F5 - FS-PB Hueco 11.04 4.76 0.66 Conocido Conocido

F6 - FS-PB Hueco 6.28 3.78 0.63 Estimado Estimado

F7 - FP1-PB Hueco 7.83 5.70 0.69 Estimado Estimado

F8 - FP1-PB Hueco 5.0 5.70 0.69 Estimado Estimado

F9 - FP1-PB Hueco 6.4 5.70 0.69 Estimado Estimado

F10 - FP1-PB Hueco 6.96 5.70 0.69 Estimado Estimado

F11 - FP2-PB Hueco 6.4 5.70 0.69 Estimado Estimado

F12 - FP2-PB Hueco 7.05 5.70 0.69 Estimado Estimado

F13 - FP2-PB Hueco 10.14 5.70 0.69 Estimado Estimado

F14 - FP2-PB Hueco 5.2 5.70 0.69 Estimado Estimado

F15 - FP2-PB Hueco 1.26 5.70 0.69 Estimado Estimado

F17 - FP2-PB Hueco 1.26 5.70 0.69 Estimado Estimado

F16 - FP2-PB Hueco 12.67 5.70 0.69 Estimado Estimado

F18 - FP2-PB Hueco 6.63 5.70 0.69 Estimado Estimado

F19 - FP2-PB Hueco 12.77 5.70 0.69 Estimado Estimado

F20 - FP3-PB Hueco 1.6 5.70 0.69 Estimado Estimado

F21 - FP3-PB Hueco 1.28 5.70 0.69 Estimado Estimado

F22 - FP3-PB Hueco 1.28 5.70 0.69 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES T�RMICAS

Generadores de calefacci�n

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

Calefacci�n y
refrigeraci�n Bomba de Calor 65.4 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacci�n
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Generadores de refrigeraci�n

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

Calefacci�n y
refrigeraci�n Bomba de Calor 87.9 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeraci�n

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60� (litros/d�a) 50.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

Equipo ACS Caldera Est�ndar 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

4. INSTALACI�N DE ILUMINACI�N (s�lo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m�] VEEI [W/m��100lux] Iluminaci�n media

[lux] Modo de obtenci�n

Planta Soterrani 3.80 1.27 300.00 Estimado

Planta T�cnica 22.52 7.51 300.00 Estimado

Planta Baixa 3.80 1.27 300.00 Estimado

Planta Baixa 22.52 7.51 300.00 Estimado

TOTALES 12.18

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACI�N (s�lo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m�] Perfil de uso

Edificio 1262.43 Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO

Zona clim�tica C2 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 14.4

B14.4-23.4

C23.4-36.0

D36.0-46.9

 52.1 EE46.9-57.7

F57.7-72.1

G� 72.1

CALEFACCI�N ACS

Emisiones
calefacci�n

[kgCO2/m� a�o] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m� a�o] D

41.73 0.26

REFRIGERACI�N ILUMINACI�N

Emisiones globales [kgCO2/m� a�o]

Emisiones
refrigeraci�n

[kgCO2/m� a�o] A

Emisiones
iluminaci�n

[kgCO2/m� a�o] C

0.05 10.10

La calificaci�n global del edificio se expresa en t�rminos de di�xido de carbono liberado a la atm�sfera como consecuencia del
consumo energ�tico del mismo.

kgCO2/m� a�o kgCO2/a�o

Emisiones CO2 por consumo el�ctrico 52.13 65815.29

Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERG�A PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energ�a primaria no renovable se entiende la energ�a consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ning�n proceso de conversi�n o transformaci�n.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 66.2

B66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.2

E215.2-264.8

 307.8 FF264.8-331.0

G� 331.0

CALEFACCI�N ACS

Energ�a primaria
calefacci�n

[kWh/m�a�o] G

Energ�a primaria
ACS

[kWh/m� a�o] D

246.35 1.51

REFRIGERACI�N ILUMINACI�N

Consumo global de energ�a primaria no renovable
[kWh/m� a�o]

Energ�a primaria
refrigeraci�n
[kWh/m� a�o] A

Energ�a primaria
iluminaci�n

[kWh/m�a�o] C

0.31 59.60

3. CALIFICACI�N PARCIAL DE LA DEMANDA ENERG�TICA DE CALEFACCI�N Y REFRIGERACI�N

La demanda energ�tica de calefacci�n y refrigeraci�n es la energ�a necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCI�N DEMANDA DE REFRIGERACI�N

A< 20.1

B20.1-32.7

C32.7-50.3

D50.3-65.4

E65.4-80.6

 82.5 FF80.6-100.7

G� 100.7

 0.1 AA< 2.0

B2.0-3.3

C3.3-5.1

D5.1-6.6

E6.6-8.1

F8.1-10.1

G� 10.1

Demanda de calefacci�n [kWh/m� a�o] Demanda de refrigeraci�n [kWh/m� a�o]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales m�s el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (s�lo ed. terciarios,
ventilaci�n, bombeo, etc�). La energ�a el�ctrica autoconsumida se descuenta �nicamente del indicador global, no as� de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERG�TICA

1

CALIFICACI�N ENERG�TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

A< 66.2

B66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.2

 228.4 EE215.2-264.8

F264.8-331.0

G� 331.0

A< 14.4

B14.4-23.4

C23.4-36.0

 38.7 DD36.0-46.9

E46.9-57.7

F57.7-72.1

G� 72.1

CALIFICACIONES ENERG�TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI�N

[kWh/m� a�o]
DEMANDA DE REFRIGERACI�N

[kWh/m� a�o]

A< 20.1

B20.1-32.7

C32.7-50.3

 55.0 DD50.3-65.4

E65.4-80.6

F80.6-100.7

G� 100.7

 1.4 AA< 2.0

B2.0-3.3

C3.3-5.1

D5.1-6.6

E6.6-8.1

F8.1-10.1

G� 10.1

AN�LISIS T�CNICO

Indicador

Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Consumo Energ�a final
[kWh/m� a�o]

84.03 33.3% 1.57 -901.4% 0.77 0.0% 30.50 0.0% 116.88 25.8%

Consumo Energ�a
primaria no renovable

[kWh/m� a�o]

164.2
0

F 33.3% 3.07 B -901.4% 1.51 D 0.0% 59.60 C 0.0%
228.3

8
E 25.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m� a�o]

27.81 D 33.3% 0.52 B -901.4% 0.26 D 0.0% 10.10 C 0.0% 38.69 D 25.8%

Demanda [kWh/m� a�o] 54.96 D 33.3% 1.38 A -901.4%

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI�N DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracter�sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par�metros caracter�sticos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de inter�s
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2

CALIFICACI�N ENERG�TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

A< 66.2

B66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.2

 228.4 EE215.2-264.8

F264.8-331.0

G� 331.0

A< 14.4

B14.4-23.4

C23.4-36.0

 38.7 DD36.0-46.9

E46.9-57.7

F57.7-72.1

G� 72.1

CALIFICACIONES ENERG�TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI�N

[kWh/m� a�o]
DEMANDA DE REFRIGERACI�N

[kWh/m� a�o]

A< 20.1

B20.1-32.7

C32.7-50.3

 55.0 DD50.3-65.4

E65.4-80.6

F80.6-100.7

G� 100.7

 1.4 AA< 2.0

B2.0-3.3

C3.3-5.1

D5.1-6.6

E6.6-8.1

F8.1-10.1

G� 10.1

AN�LISIS T�CNICO

Indicador

Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Consumo Energ�a final
[kWh/m� a�o]

84.03 33.3% 1.57 -901.4% 0.77 0.0% 30.50 0.0% 116.88 25.8%

Consumo Energ�a
primaria no renovable

[kWh/m� a�o]

164.2
0

F 33.3% 3.07 B -901.4% 1.51 D 0.0% 59.60 C 0.0%
228.3

8
E 25.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m� a�o]

27.81 D 33.3% 0.52 B -901.4% 0.26 D 0.0% 10.10 C 0.0% 38.69 D 25.8%

Demanda [kWh/m� a�o] 54.96 D 33.3% 1.38 A -901.4%

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI�N DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracter�sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par�metros caracter�sticos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de inter�s
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3

CALIFICACI�N ENERG�TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

A< 66.2

B66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.2

 228.4 EE215.2-264.8

F264.8-331.0

G� 331.0

A< 14.4

B14.4-23.4

C23.4-36.0

 38.7 DD36.0-46.9

E46.9-57.7

F57.7-72.1

G� 72.1

CALIFICACIONES ENERG�TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI�N

[kWh/m� a�o]
DEMANDA DE REFRIGERACI�N

[kWh/m� a�o]

A< 20.1

B20.1-32.7

C32.7-50.3

 55.0 DD50.3-65.4

E65.4-80.6

F80.6-100.7

G� 100.7

 1.4 AA< 2.0

B2.0-3.3

C3.3-5.1

D5.1-6.6

E6.6-8.1

F8.1-10.1

G� 10.1

AN�LISIS T�CNICO

Indicador

Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Consumo Energ�a final
[kWh/m� a�o]

84.03 33.3% 1.57 -901.4% 0.77 0.0% 30.50 0.0% 116.88 25.8%

Consumo Energ�a
primaria no renovable

[kWh/m� a�o]

164.2
0

F 33.3% 3.07 B -901.4% 1.51 D 0.0% 59.60 C 0.0%
228.3

8
E 25.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m� a�o]

27.81 D 33.3% 0.52 B -901.4% 0.26 D 0.0% 10.10 C 0.0% 38.69 D 25.8%

Demanda [kWh/m� a�o] 54.96 D 33.3% 1.38 A -901.4%

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI�N DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracter�sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par�metros caracter�sticos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de inter�s
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERG�TICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACI�N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Napols 270 - Estat Actual

Direcci�n C/ Napols- 268-270

Municipio Barcelona C�digo Postal 08025

Provincia Barcelona Comunidad Aut�noma Catalu�a

Zona clim�tica C2 A�o construcci�n 2006

Normativa vigente (construcci�n /
rehabilitaci�n) C.T.E.

Referencia/s catastral/es 0739516DF3803H0001WB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

� Edificio de nueva construcci�n � Edificio Existente

� Vivienda � Terciario
� Unifamiliar � Edificio completo
� Bloque � Local

� Bloque completo
� Vivienda individual

DATOS DEL T�CNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Marc Ventura Lucas NIF(NIE) 47169771Z

Raz�n social Escola Polit�cnica Superior d'Edificaci� de
Barcelona

NIF x

Domicilio Av. Doctor Mara�on 44-50

Municipio Barcelona C�digo Postal 08028

Provincia Barcelona Comunidad Aut�noma Catalu�a

e-mail: marcventuralucas@gmail.com Tel�fono x

Titulaci�n habilitante seg�n normativa vigente Arquitecto T�cnico

Procedimiento reconocido de calificaci�n energ�tica utilizado y
versi�n: CEXv2.3

CALIFICACI�N ENERG�TICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

 35.9 AA< 81.5

B81.5-132.5

C132.5-203.9

D203.9-265.0

E265.0-326.2

F326.2-407.7

G� 407.7

 6.1 AA< 21.2

B21.2-34.4

C34.4-52.9

D52.9-68.8

E68.8-84.7

F84.7-105.9

G� 105.9

El t�cnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificaci�n energ�tica del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/11/2017

Firma del t�cnico certificador

Anexo I. Descripci�n de las caracter�sticas energ�ticas del edificio.
Anexo II. Calificaci�n energ�tica del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energ�tica.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el t�cnico certificador.

Registro del �rgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCI�N DE LAS CARACTER�STICAS ENERG�TICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracter�sticas energ�ticas del edificio, envolvente t�rmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupaci�n y dem�s datos utilizados para obtener la calificaci�n energ�tica del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACI�N

Superficie habitable [m�] 1262.43

Imagen del edificio Plano de situaci�n

2. ENVOLVENTE T�RMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K] Modo de obtenci�n

Suelo Terreno - PS Suelo 128.02 0.33 Estimadas

Muro Sot - 1 Fachada 97.41 0.50 Estimadas

Muro Sot - 2 Fachada 97.41 0.50 Estimadas

Muro Sot - 3 Fachada 12.62 0.50 Estimadas

Muro Sot - 4 Fachada 12.62 0.50 Estimadas

Cubierta Tecnica Cubierta 37.81 0.55 Conocidas

PB-MNE Fachada 66.08 0.00

Portal 270 Partici�n Interior 144.16 0.14 Estimadas

Portal 268 Partici�n Interior 169.36 0.14 Estimadas

FP - PB Fachada 77.47 0.37 Conocidas

FS - PB Fachada 20.59 0.37 Conocidas

FP1 NO - PB Fachada 8.43 0.37 Conocidas

FP1 NE - PB Fachada 11.99 0.37 Conocidas

FP1 SE - PB Fachada 2.03 0.37 Conocidas

FP1 SO - PB Fachada 16.24 0.37 Conocidas

FP2 NO - PB Fachada 9.41 0.37 Conocidas

FP2 NE - PB Fachada 43.23 0.37 Conocidas

FP2 SE - PB Fachada 10.19 0.37 Conocidas

FP2 SO - PB Fachada 39.17 0.37 Conocidas

FP3 NO - PB Fachada 27.44 0.37 Conocidas

FP3 NE - PB Fachada 2.76 0.37 Conocidas

FP3 SE - PB Fachada 26.16 0.37 Conocidas

FP3 SO - PB Fachada 3.08 0.37 Conocidas

FS - PT1 Fachada 88.87 0.37 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K] Modo de obtenci�n

FS-MINT Partici�n Interior 1.0 0.50 Estimadas

Suelo Terreno - PB Suelo 968.56 0.35 Estimadas

FS - PT2 Fachada 75.12 0.37 Conocidas

Pas 1 Cubierta 4.29 5.77 Conocidas

Pas 2 Cubierta 7.85 5.77 Conocidas

PB-MSE Partici�n Interior 228.16 0.15 Estimadas

PB-MNO Dav Partici�n Interior 125.68 0.15 Estimadas

PB-MNO Audi Partici�n Interior 92.96 0.13 Estimadas

Auditori Cubierta 252.0 0.13 Conocidas

Bucs Cubierta 317.21 0.13 Conocidas

Part Davantera Cubierta 527.37 0.13 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m�]

Transmitancia
[W/m��K]

Factor
solar

Modo de
obtenci�n.

Transmitancia

Modo de
obtenci�n.

Factor solar

F1 - FP-PB Hueco 18.94 1.64 0.56 Conocido Conocido

F2 - FP-PB Hueco 3.75 1.64 0.52 Conocido Conocido

F3 - FS-PB Hueco 2.81 1.64 0.66 Conocido Conocido

F4 - FS-PB Hueco 0.74 1.64 0.66 Conocido Conocido

F5 - FS-PB Hueco 11.04 1.64 0.66 Conocido Conocido

F6 - FS-PB Hueco 6.28 1.64 0.66 Conocido Conocido

F7 - FP1-PB Hueco 7.83 1.64 0.66 Conocido Conocido

F8 - FP1-PB Hueco 5.0 1.64 0.66 Conocido Conocido

F9 - FP1-PB Hueco 6.4 1.64 0.66 Conocido Conocido

F10 - FP1-PB Hueco 6.96 1.64 0.66 Conocido Conocido

F11 - FP2-PB Hueco 6.4 1.64 0.66 Conocido Conocido

F12 - FP2-PB Hueco 7.05 1.64 0.66 Conocido Conocido

F13 - FP2-PB Hueco 10.14 1.64 0.66 Conocido Conocido

F14 - FP2-PB Hueco 5.2 1.64 0.66 Conocido Conocido

F15 - FP2-PB Hueco 1.26 1.64 0.66 Conocido Conocido

F17 - FP2-PB Hueco 1.26 1.64 0.66 Conocido Conocido

F16 - FP2-PB Hueco 12.67 1.64 0.66 Conocido Conocido

F18 - FP2-PB Hueco 6.63 1.64 0.66 Conocido Conocido

F19 - FP2-PB Hueco 12.77 1.64 0.66 Conocido Conocido

F20 - FP3-PB Hueco 1.6 1.64 0.66 Conocido Conocido

F21 - FP3-PB Hueco 1.28 1.64 0.66 Conocido Conocido

F22 - FP3-PB Hueco 1.28 1.64 0.66 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES T�RMICAS

Generadores de calefacci�n

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

Calefacci�n y
refrigeraci�n

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable

200.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacci�n

Generadores de refrigeraci�n

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

Calefacci�n y
refrigeraci�n

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable

350.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeraci�n

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60� (litros/d�a) 50.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ�a

Modo de
obtenci�n

Equipo ACS Caldera
Condensaci�n

100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

4. INSTALACI�N DE ILUMINACI�N (s�lo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m�] VEEI [W/m��100lux] Iluminaci�n media

[lux] Modo de obtenci�n

Edificio Objeto 182870773931890
96.00

6095692464396366
.00 300.00 Conocido

TOTALES 3.29

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACI�N (s�lo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m�] Perfil de uso

Edificio 1262.43 Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO

Zona clim�tica C2 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 6.1 AA< 21.2

B21.2-34.4

C34.4-52.9

D52.9-68.8

E68.8-84.7

F84.7-105.9

G� 105.9

CALEFACCI�N ACS

Emisiones
calefacci�n

[kgCO2/m� a�o] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m� a�o] G

1.28 1.08

REFRIGERACI�N ILUMINACI�N

Emisiones globales [kgCO2/m� a�o]

Emisiones
refrigeraci�n

[kgCO2/m� a�o] C

Emisiones
iluminaci�n

[kgCO2/m� a�o] G

0.99 2.73

La calificaci�n global del edificio se expresa en t�rminos de di�xido de carbono liberado a la atm�sfera como consecuencia del
consumo energ�tico del mismo.

kgCO2/m� a�o kgCO2/a�o

Emisiones CO2 por consumo el�ctrico 6.08 7670.72

Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACI�N ENERG�TICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERG�A PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energ�a primaria no renovable se entiende la energ�a consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ning�n proceso de conversi�n o transformaci�n.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 35.9 AA< 81.5

B81.5-132.5

C132.5-203.9

D203.9-265.0

E265.0-326.2

F326.2-407.7

G� 407.7

CALEFACCI�N ACS

Energ�a primaria
calefacci�n

[kWh/m�a�o] A

Energ�a primaria
ACS

[kWh/m� a�o] G

7.55 6.37

REFRIGERACI�N ILUMINACI�N

Consumo global de energ�a primaria no renovable
[kWh/m� a�o]

Energ�a primaria
refrigeraci�n
[kWh/m� a�o] C

Energ�a primaria
iluminaci�n

[kWh/m�a�o] G

5.84 16.12

3. CALIFICACI�N PARCIAL DE LA DEMANDA ENERG�TICA DE CALEFACCI�N Y REFRIGERACI�N

La demanda energ�tica de calefacci�n y refrigeraci�n es la energ�a necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCI�N DEMANDA DE REFRIGERACI�N

 7.7 AA< 46.3

B46.3-75.2

C75.2-115.8

D115.8-150.5

E150.5-185.2

F185.2-231.5

G� 231.5

A< 2.6

B2.6-4.2

C4.2-6.4

D6.4-8.4

E8.4-10.3

 10.5 FF10.3-12.9

G� 12.9

Demanda de calefacci�n [kWh/m� a�o] Demanda de refrigeraci�n [kWh/m� a�o]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales m�s el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (s�lo ed. terciarios,
ventilaci�n, bombeo, etc�). La energ�a el�ctrica autoconsumida se descuenta �nicamente del indicador global, no as� de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERG�TICA

1

CALIFICACI�N ENERG�TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

 35.2 AA< 81.5

B81.5-132.5

C132.5-203.9

D203.9-265.0

E265.0-326.2

F326.2-407.7

G� 407.7

 6.0 AA< 21.2

B21.2-34.4

C34.4-52.9

D52.9-68.8

E68.8-84.7

F84.7-105.9

G� 105.9

CALIFICACIONES ENERG�TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI�N

[kWh/m� a�o]
DEMANDA DE REFRIGERACI�N

[kWh/m� a�o]

 6.1 AA< 46.3

B46.3-75.2

C75.2-115.8

D115.8-150.5

E150.5-185.2

F185.2-231.5

G� 231.5

A< 2.6

B2.6-4.2

C4.2-6.4

D6.4-8.4

E8.4-10.3

 12.2 FF10.3-12.9

G� 12.9

AN�LISIS T�CNICO

Indicador

Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Consumo Energ�a final
[kWh/m� a�o]

3.04 21.2% 3.48 -16.5% 3.26 0.0% 8.25 0.0% 18.03 1.8%

Consumo Energ�a
primaria no renovable

[kWh/m� a�o]
5.95 A 21.2% 6.81 C -16.5% 6.37 G 0.0% 16.12 G 0.0% 35.24 A 1.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m� a�o]

1.01 A 21.2% 1.15 C -16.5% 1.08 G 0.0% 2.73 G 0.0% 5.97 A 1.8%

Demanda [kWh/m� a�o] 6.09 A 21.2% 12.19 F -16.5%

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI�N DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracter�sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par�metros caracter�sticos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de inter�s
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2

CALIFICACI�N ENERG�TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

 35.2 AA< 81.5

B81.5-132.5

C132.5-203.9

D203.9-265.0

E265.0-326.2

F326.2-407.7

G� 407.7

 6.0 AA< 21.2

B21.2-34.4

C34.4-52.9

D52.9-68.8

E68.8-84.7

F84.7-105.9

G� 105.9

CALIFICACIONES ENERG�TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI�N

[kWh/m� a�o]
DEMANDA DE REFRIGERACI�N

[kWh/m� a�o]

 6.1 AA< 46.3

B46.3-75.2

C75.2-115.8

D115.8-150.5

E150.5-185.2

F185.2-231.5

G� 231.5

A< 2.6

B2.6-4.2

C4.2-6.4

D6.4-8.4

E8.4-10.3

 12.2 FF10.3-12.9

G� 12.9

AN�LISIS T�CNICO

Indicador

Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Consumo Energ�a final
[kWh/m� a�o]

3.04 21.2% 3.48 -16.5% 3.26 0.0% 8.25 0.0% 18.03 1.8%

Consumo Energ�a
primaria no renovable

[kWh/m� a�o]
5.95 A 21.2% 6.81 C -16.5% 6.37 G 0.0% 16.12 G 0.0% 35.24 A 1.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m� a�o]

1.01 A 21.2% 1.15 C -16.5% 1.08 G 0.0% 2.73 G 0.0% 5.97 A 1.8%

Demanda [kWh/m� a�o] 6.09 A 21.2% 12.19 F -16.5%

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI�N DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracter�sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par�metros caracter�sticos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de inter�s
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3

CALIFICACI�N ENERG�TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG�A EMISIONES DE DI�XIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m� a�o] [kgCO2/ m� a�o]

 35.2 AA< 81.5

B81.5-132.5

C132.5-203.9

D203.9-265.0

E265.0-326.2

F326.2-407.7

G� 407.7

 6.0 AA< 21.2

B21.2-34.4

C34.4-52.9

D52.9-68.8

E68.8-84.7

F84.7-105.9

G� 105.9

CALIFICACIONES ENERG�TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI�N

[kWh/m� a�o]
DEMANDA DE REFRIGERACI�N

[kWh/m� a�o]

 6.1 AA< 46.3

B46.3-75.2

C75.2-115.8

D115.8-150.5

E150.5-185.2

F185.2-231.5

G� 231.5

A< 2.6

B2.6-4.2

C4.2-6.4

D6.4-8.4

E8.4-10.3

 12.2 FF10.3-12.9

G� 12.9

AN�LISIS T�CNICO

Indicador

Calefacci�n Refrigeraci�n ACS Iluminaci�n Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situaci�n
original

Consumo Energ�a final
[kWh/m� a�o]

3.04 21.2% 3.48 -16.5% 3.26 0.0% 8.25 0.0% 18.03 1.8%

Consumo Energ�a
primaria no renovable

[kWh/m� a�o]
5.95 A 21.2% 6.81 C -16.5% 6.37 G 0.0% 16.12 G 0.0% 35.24 A 1.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m� a�o]

1.01 A 21.2% 1.15 C -16.5% 1.08 G 0.0% 2.73 G 0.0% 5.97 A 1.8%

Demanda [kWh/m� a�o] 6.09 A 21.2% 12.19 F -16.5%

Nota: Los indicadores energ�ticos anteriores est�n calculados en base a coeficientes est�ndar de operaci�n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v�lidos a efectos de su calificaci�n energ�tica. Para el an�lisis econ�mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ�tica, el t�cnico certificador deber� utilizar las condiciones reales y datos hist�ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI�N DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracter�sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par�metros caracter�sticos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de inter�s
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9.5 TRADUCCIÓ

RESUM

El present document s’elabora com a resultat dels treballs realitzats en el despatx d’arquitectura “VAM

Arquitectes”, i esdevé el Projecte de final de Grau, en la modalitat de “Pràcticum”.

Les tasques realitzades durant l’esmentada estada a l’empresa han estat diverses, però el projecte es

basarà en dues d’elles, i en com he intentar relacionar-les.

En un primer moment, la formació que vaig rebre per part de l’empresa va basar-se en els anàlisis

d’eficiència energètica en la construcció. Per tal de dur a terme aquest anàlisis, em vaig servir de

realitzar nombrosos Certificats d’Eficiència Energètica, juntament amb el tutor de l’empresa.

En un segon, i majoritari, bloc, em vaig dedicar a col·laborar molt activament en la realització d’un

projecte executiu que es basa en la Rehabilitació i Canvi d’ús d’un local al carrer Nàpols de Barcelona,

per esdevenir en el nou “Ateneu” del barri.

Per últim, i amb la intenció de tancar el cercle formatiu adquirit en aquests mesos, s’elabora un anàlisis

energètic abans i després de la intervenció objecte del projecte, per tal de treure’n conclusions,

ambientals, energètiques i econòmiques.

Per tant, les practiques realitzades, que s’intenten plasmar en el present document, m’han permès, com

s’explica més detalladament en el apartat de Conclusions, assentar tots els coneixements acadèmics

adquirits durant els anys de la carreta, així com tenir un primer contacte amb el mon laboral real, raó

per la quan em vaig voler decantar en realitzar la modalitat de “Pràcticum” per al meu Projecte de Final

de Grau
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INTRODUCCIÓ

El present document s’ha desenvolupat com Projecte de Final de Grau (PFG en endavant), de la

titulació de Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació.

La modalitat escollida per a la realització del PFG ha estat la de Pràcticum. L’objectiu inicial que em

vaig marcar va ser el d’assentar tots els coneixements adquirits durant la carrera, així com aplicar-los

en casos reals.

Per tal de realitzar el Pràcticum em vaig posar en contacte amb l’Arquitecte Santi Vinuesa del despatx

VAM Arquitectes, a Cerdanyola del Vallès. La meva intenció va ser poder ajudar en qualsevol tasca

que fos necessària, per tal de poder tractar de la forma més àmplia el dia a dia d’un professional tècnic.

De totes maneres, vam acordar que, en la mesura de lo possible, el meu desenvolupament es

realitzaria en el tractament de la Eficiència Energètica dels edificis, així com en el disseny de les

instal·lacions.

És per això que aquest PFG consta de tres parts. Una primera en la que explico el seguit de Certificats

d’Eficiència Energètica realitzats durant aquests mesos, una segona en la que es desenvolupa la meva

participació en l’elaboració d’un projecte executiu real, i una última en la que realitzo un anàlisi

energètic de la solució. L’objectiu d’aquestes fases no és un altre que aplicar el que he aprés en una de

les fases de les meves pràctiques, a un projecte en el que he participat en part activa.

Per últim, s’especifiquen les conclusions extretes durant aquests mesos.
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CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Com s’explica en la introducció, una de les bases que volia obtenir en la realització del Pràcticum era

l’anàlisi energètic d’un edifici. És per això, que vaig estar realitzant un seguit de Certificats d’Eficiència

Energètica durant aquests mesos, que em van permetre conèixer una mica millor aquest àmbit.

A continuació, s’explica la metodologia emprada per a la realització d’un Certificat Energètic.

Introducció

El RD 235/2013 del 5 d’abril, defineix el concepte d’Eficiència Energètica com:

“Eficiencia energética de un edificio: consumo de energía, calculado o medido, que se estima necesario

para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y

ocupación, que incluirá, entre otras cosas, la energía consumida en calefacción, la refrigeración, la

ventilación, la producción de agua caliente sanitaria y la iluminación”

Per altra banda, l’Institut Català d’Energia, el defineix com:

“L’eficiència energètica té com a objectiu produir el màxim  amb el mínim d’energia possible, sense

disminuir el confort ni la qualitat de vida, protegint el medi ambient i fomentant la sostenibilitat.”

En resum podem dir que l’Eficiència Energètica és un aspecte l’objectiu de la qual és que durant el cicle

de vida d’un edifici, aquest produeixi (tan directa com indirectament) el mínim d’emissions de diòxid de

carboni, i per tant ajudi amb la preservació del medi ambient. Per fer això, s’haurà de tenir en compte

tant la fase d’Execució de l’edifici, com la d’Explotació; s’haurà de tenir en ment tant en el moment de

l’elaboració del projecte, com en l’execució del mateix; com en la confecció de plans de manteniment;

etc. És a dir, ha de ser una forma de veure l’edifici que englobi la disminució de la demanda energètica

del mateix, tant pel que fa a l’energia necessària per a la seva vida, com a la sostenibilitat en la

producció d’aquesta energia.

Per tant, un anàlisi energètic s’ha d’enfocar en tres fases, totes dirigides a detectar mancances i trobar

solucions a aquestes:

- Reducció de la Demanda Energètica

- Us d’equips Eficients

- Us d’Energies Renovables

Reducció de la demanda d’energia vol dir, consumir nomes lo necessari i racionalitzar l’ús que fem

de l’energia. Per tal de fer això, s’analitzaran les solucions dels tancaments (façana i coberta), així com

d’obertures i fusteries, buscant el màxim d’estanqueïtat , sense reduir-ne el confort.

Relacionat amb l’anterior punt, tenim l’ús  d’equips eficients. Aquest punt fa més èmfasis en els equips

de producció i consum de les instal·lacions. És a dir, producció de AACC, equips de producció de ACS,

lluminàries, etc.

I com a últim punt, tenim el de l’ús d’energies renovables. Sembla evident pensar que totes les

mesures que millorin els anteriors punts quedarien minvades en la seva efectivitat, si la producció de

l’energia consumida és altament contaminant. És per això que l’ús de les energies renovables és

altament important. Per exemple, calderes de Biomassa, ACS produïda amb cèdules termosolars, etc.

Analitzant aquests punts, podem assegurar que l’edifici consumeix únicament l’energia que necessita, i

que la producció de la mateixa és neta i sostenible.

Procés Certificació

Segons el RD 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE,

tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o

arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250

m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica. A més

a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d'eficiència energètica de la seva

CCAA.

La certificació d'eficiència energètica d'un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la

qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta

qualificació.

Aquesta certificació s’ha de realitzar amb alguna de les eines reconegudes al Registre General del

Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que en són bàsicament dues:

- HULC. (Herramienta Unificada Lider Calener). Per a edificis de nova construcció

- CE3X. Per a edificis existents.

Tota la meva experiència en aquest pràcticum han estat amb el CE3X.
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Funcionament Eina “CE3X”

En aquest punt s’exposen els punts i aspectes més importants alhora de realitzar un Certificat

d’eficiència energètica. No es pretén que serveixi d’un “manual d’instruccions” si no d’un recull dels

punts importants a parar atenció al realitzar un anàlisi energètic.

El primer que ens demana l’eina quan accedim és la tipologia d’edifici objecte, que pot ser:

- Habitatge

- Terciari mitja

- Gran terciari.

Aquesta diferenciació prové degut a que cadascuna de les tipologies indicades tenen unes necessitats i

demandes energètiques molt especifiques i diferenciades. Una mostra d’això és el que se n’extreu dels

gràfics que es mostren a continuació, realitzats per l’Institut per a la Diversificació i estalvi de l’Energia

(IDAE) al 2010.

En aquest gràfic es pot veure clarament que la demanda energètica d’un habitatge prové bàsicament

de la calefacció i l’ACS (68,50%), mentre que en el sector terciari guanya importància la il·luminació i la

refrigeració, punts pràcticament inexistents en el sector habitatge (tot i que aquest últim podríem dir que

és cada vegada més comú).

Aplicant els criteris de l’apartat primer d’aquest capítol podem extreure que en un habitatge el que més

haurem de parar atenció és a la eficiència dels tancaments per tal de disminuir la demanda en

calefacció, i l’eficiència de la caldera, que normalment és l’encarregada tant de la producció d’ACS com

de calefacció. En canvi, en el cas del sector terciari, on  acostuma a disminuir la necessitat d’ACS,

incrementa per altra banda la demanda d’il·luminació i de refrigeració, l’enfoc a de basar-se en un

correcte aïllament en els tancaments, i en una alta eficiència en els aparells d’aire a condicionat (que

normalment també solucionen tant la part de refrigeració com de calefacció) i de les lluminàries.

És per això mateix, pel que el programa (a banda d’una sèrie de dades administratives) el primer que

ens demana és el consum d’ACS previst i la zona geogràfica on es situa el edifici. A partir d’aquí, la

informació es separa en dos apartats, un que fa referencia als tancaments (façanes, mitgeres,

cobertes, obertures, ponts tèrmics, etc), i un que fa referència a les instal·lacions (producció d’ACS,

calefacció, refrigeració, Il·luminació, etc).

Per últim, per finalitzar l’informe del certificat, és necessari el proposar mesures de millora. L’objectiu

d’aquest pas és el de una vegada detallat el estat actual de l’element, el incorporar unes mesures de

millora, i tenir la certificació energètica que s’obtindria d’aplicar-la.

Seguint el quadre anterior i els criteris exposats en el primer apartat d’aquest capítol, en els certificats

que vaig realitzar sempre intentava realitzar les mesures amb els mateixos criteris, degut a que sempre

es van realitzar sobre habitatges:

- Millorar el tancament. Aquest punt moltes vegades es realitzava substituint les finestres per

unes de millors condicions, amb envidrament doble, sistemes de trencaments de ponts tèrmics

o fins i tot sistemes de protecció solar. En cas de que les finestres actuals fossin acceptables es

proposava addició d’aïllant tèrmic als tancaments, ja fos trasdossant l’interior, o amb sistemes

SATE per l’exterior.

- Substitució màquines d’aire. En cas de que es pogués, una altra proposta era la substitució

de les màquines de producció d’aire, per unes de noves amb tecnologia d’Aerotèrmia, amb una

molt alta eficiència energètica (de fins un 300%).

Tipologia Habitatge Terciari

Tancaments

(Façanes, cobertes,

finestres, etc)

x x

Caldera x

AACC x

Lluminàries x
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- Substitució Caldera. En el cas de les cases, en cas de tenir espai, sempre es proposava el

substituir la caldera (moltes vegades acumuladors elèctrics), per una nova de Biomasa, que

s’encarregués de la producció d’ACS i de la calefacció. D’aquesta manera es garantitza que el

70% de la producció energètica es feia amb energies renovables.

Amb aquest paquet de mesures, s’acompleixen els tres punts claus en l’anàlisi energètic exposat

anteriorment.

Per acabar, voldria fer èmfasi en un punt interessant de l’eina, que son els Patrons d’Ombra. Quan

introduïm un element susceptible de que li recaigui una ombra provocada per edificis propers, en el

programa es crea el que anomena Patrons d’Ombra (Patrones de Sombra). Aquest patró determinarà

les ombres que incidiran sobre l’element al que s’assigni, en funció de les dimensions de l’edifici proper,

les distancies i l’orientació. Aquest patró l’assignarem tant a la façana com a les finestres, tot i que

l’efecte en els càlculs dels elements opacs és pràcticament nul, però ja que es defineix per als vidres,

és recomanat aplicar-lo als paraments també. El programa està definit per calcular les distàncies i la

orientació des de el centre de la finestra, però degut a la poca variació que hi ha, aplicarem el mateix

patró tant al mur, com a totes les finestres que continguin el mur (agafant distàncies des de centre de

mur).


	PORTADA
	ÍNDEX
	RESUM
	1. INTRODUCTION
	2. ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATES
	3. MEMÒRIA DEL PROJECTE
	4. ENÀLISI EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
	5. CONCLUSIONS
	6. BIBLIOGRAFIA
	7. AGRAÏMENTS
	8. CONTINGUT DEL CD
	9. ANNEXES
	9.1 ANNEX I - Planols Projecte
	9.2 ANNEX II - Estructura
	9.3 ANNEX III - Certificat Energètic Actual
	9.4 ANNEX IV - Certificat Energètic Rehabilitat
	9.5 ANNEX V - Traducció

