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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

Un dels grans reptes que planteja la Directiva Europea 2012/27/UE per a la 

construcció d’edificis i per a la rehabilitació d’aquests és que l’any 2020 tots els 

edificis assoleixin un consum energètic quasi zero, tot i que per als edificis que ja 

estiguin ocupats i siguin propietat de l’autoritat pública, això s’avança a l’any 

2018. L’any 2012, hi havia més d’un 62% d’edificis a Catalunya que no 

disposaven d’aïllaments tèrmics degut a la seva antiguitat, anteriors a l’any 1979, 

que va ser l’any en que es va aprovar la primera normativa espanyola que 

obligava a posar-ne (NBE-CT-79). Actualment està en vigor el CTE (Código 

Técnico de Edificación) on hi ha diferents arxius referents a l’eficiència 

energètica; limitació de la demanda energètica, contribució solar mínima, , 

eficiència de les instal·lacions de la il·luminació,... . 

La vida dels edificis és superior als cent anys, de manera que al anar passant els 

anys aquests es van degradant i queden antiquats pel que fa a les noves 

tecnologies, de tal manera que consumeixen més energia de l’habitual. És per 

aquest motiu que es van fent rehabilitacions a molts edificis vells, però tot hi així 

encara queden molts edificis antics on no es duen a terme activitats de 

rehabilitació. 

El consum d’energia i  les emissions de CO2 associades han anat augmentant 

any rere any degut al confort dels ciutadans. La climatització, a l’any 2012, 

representava dues terceres parts del consum total d’energia. D’aquesta manera, 

la tecnologia actual, com la millora dels aïllaments i dels tancaments, són eines 

que els usuaris i propietaris poden fer ús per a reduir aquest consum energètic i 

les seves emissions de CO2  associades. 

L’any 2013, l’institut d’energia de Catalunya va recollir una sèrie de dades dels 

primers 100.000 certificats. Inicialment, després que entres en vigor 

l’obligatorietat de que els edificis haguessin d’obtenir un certificat energètic les 

sol·licituds diàries per a obtenir el certificat van ser de 1.000 sol·licituds/dia. 

Degut a la baixa qualificació energètica obtinguda en l’anàlisi d’aquestes dades, 

durant l’any 2014 s’han anat fent millores en les finestres, aïllaments a utilitzar, 

etc. 

Però, s’ha de tenir clar, que l’ús sostenible dels recursos energètics ha de ser 

una prioritat de la societat actual  i suposa un dels principals reptes dels estats 

degut al gran consum energètic dels edificis. 
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1.2. Objecte 

L’objecte d’aquest treball és l’estudi inicial dels diferents tipus de façanes 

aplicables a edificis d’oficines i analitzar quina d’elles és més eficient 

energèticament parlant, tenint en compte també l’aspecte econòmic dels 

materials a utilitzar i del cost de l’energia operacional, i l’energia incorporada dels 

materials utilitzats. 

1.3. Abast 

L’estudi contempla: 

 Anàlisi de les diferents solucions constructives, tenint en compte el cost 

dels materials i el compliment d’un mínim aïllant, de les façanes com: 

o Façana de vidre o mur cortina. 

o Façana de formigó. 

o Façana de ceràmica. 

 Aplicació a un cas d’estudi d’un edifici d’oficines situat a la població de 

Barcelona, relativament petit. 

 Simulació amb els programes informàtics: 

o LIDER. 

o CALENER_VyP. 

 Anàlisi de l’energia operacional, incorporada i del cost econòmic de les 

tipologies de façana simulades i de l’energia operacional que usa l’edifici 

al llarg dels anys. 

1.4. Especificacions  bàsiques de l’estudi 

 D’acord amb la llei CTE-HE1, que ja està incorporada en el programa 

LIDER la solució ha de complir amb els requisits mínims establerts de 

calefacció i refrigeració segons la zona climàtica i altres propietats com la 

permeabilitat de l’aire de la zona seleccionada per a fer l’estudi. 

 S’usaran dos programes informàtics :  

o LIDER : per a justificar la secció HE1 del CTE. 

o CALENER_VyP :  per a obtenir un certificat energètic. 

 Es comprovarà que les solucions constructives compleixin amb les 

normatives de construcció vigents. 

 També es consultarà la base de dades, MetaBase, de l’ITEC per a 

obtenir informació dels materials. 

 Apunts de l’assignatura TECI, Teoria d’Estructures i Construccions 

Industrials. 
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 S’establirà, degut a l’ús terciari (com a edifici d’oficines) del cas d’estudi 

un ús de l’edifici d’intensitat baixa de 8 hores diàries. 

 Totes les façanes hauran de tenir un valor mínim d’aïllant tèrmic i acústic 

tal i com estableix la normativa vigent. 

 Les mesures del cas d’estudi s’obtindran de l’IDAE. 

 Situació de l’edifici a la zona climàtica C2 (ciutat de Barcelona). 

 Edifici del cas d’estudi relativament petit (1092m2 construïts). 

1.5. Justificació  

Aquest estudi es realitza per satisfer la necessitat de saber quina de les 

tipologies de façana és més eficient energèticament parlant i tenint en compte 

l’aspecte econòmic dels materials a utilitzar i de l’energia requerida per a 

mantenir l’edifici en funcionament. 

S’analitzarà el consum d’energia operacional i incorporada segons les diferents 

solucions constructives. L’energia operacional és la que fa referència al consum 

d’energia que té lloc durant l’ús de l’edifici. Aquest tipus d’energia està 

directament relacionada amb l’energia de climatització (calefacció i refrigeració), 

a la il·luminació dels edificis i a l’ús d’aigua calenta sanitària. L’energia 

incorporada és la que contempla l’extracció dels materials, el transport, etc. 

Mitjançant l’anàlisi d’aquest tipus d’energia es podran observar els avantatges 

que aporten les diferents solucions constructives, és a dir, l’estalvi energètic 

mitjançant la qualificació energètica. 

S’obtindrà la certificació d’eficiència energètica que és el procés pel qual s’atorga 

una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i 

d’etiqueta d’eficiència energètica. 
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2. ESTAT DEL CONEIXEMENT 

2.1. Què és la qualificació i la certificació d’eficiència energètica 

d’un edifici? 

La certificació d’eficiència energètica és un procés per al qual s’atorga una 

qualificació energètica en forma d’etiqueta i certificat. 

El certificat d’eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de 

la qualificació d’eficiència energètica obtinguda i que condueix a obtenir 

l’etiqueta. Aquesta etiqueta és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació 

d’eficiència energètica obtingut en l’edifici estudiat i es classifica en A, B, C, D, E, 

F o G. On la A és la qualificació més eficient i la G la menys eficient. S’atorga la 

qualificació tenint en compte diferents factors: 

 El consum energètic en kWh/any  energia que consumeix l’edifici en un 

any. 

 Les emissions de CO2/any  consum realitzat dels diferents tipus 

d’energia que utilitza l’edifici en un any.  

2.2. Per a què serveix la certificació energètica? 

Aquesta certificació energètica serveix per a verificar que un edifici contempla 

tots els aspectes ambientals. Aquesta proporciona informació sobre el 

comportament energètic de l’edifici i també proposa mesures per a millorar-l ’ho 

mitjançant els resultats i recomanacions presents en el certificat energètic. 

2.3. Obligatorietat de tenir el certificat d’eficiència energètica 

L’any 2007 es va establir l’obligació de tenir aquest certificat per a edificis de 

nova construcció i per a grans rehabilitacions amb certes característiques. 

Aquests estan regulats pel Reial Decret 235/2013 on es defineix la metodologia 

de càlcul per a la qualificació d’eficiència energètica, el procediment de 

certificació i el distintiu de cada comunitat autònoma, l’etiqueta d’eficiència 

energètica.  

El 1 de juny del 2013 es va establir que els edificis de venda i lloguer i els edificis 

públics de més de 500m2 també tenien l’obligació de tenir el certificat d’eficiència 

energètica. 

Però això no s’atura aquí, es preveu que l’any 2015 els edificis públics entre 

250m2 i 500 m2  i els edificis de més de 500m2 hauran de tenir aquest certificat.  



 

5 
Tamara Ahmad Binns 

 

En el cas dels edificis públics, segons la Directiva Europea 2012/27/EU 

d’eficiència energètica, aquests hauran de demostrar que es tenen en compte 

els factors mediambientals, d’aquesta manera s’hauran de sotmetre 

periòdicament a la certificació energètica. 
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3. ELS DIFERENTS TIPUS D’ENERGIA 

Hi ha dos tipus d’energia des del punt de vista de la construcció d’un edifici que 

prové de dos orígens ben diferenciats: L’energia incorporada i l’energia 

operacional. 

L’energia incorporada fa referència al consum d’energia inclòs en la pròpia 

activitat de construir l’edifici, és a dir, engloba l’energia requerida per a la 

extracció i fabricació dels materials, l’energia requerida per al transport des de la 

fàbrica fins a peu d’obra i l’energia requerida per a realitzar el muntatge 

d’aquests materials a l’obra. En resum, aquesta energia correspon a l’energia 

consumida durant l’extracció, el processat, la manufactura, el transport i la 

posada en obra dels materials. 

El segon tipus d’energia és l’energia operacional, aquesta fa referència al 

consum d’energia que té lloc durant l’etapa d’ús de l’edifici i està directament 

relacionada amb l’habitabilitat d’aquest. Aquesta energia inclou el consum 

derivat de la climatització (calefacció i refrigeració), de la il·luminació dels edificis 

i de l’ús d’aigua calenta sanitària.  

3.1. Energia incorporada 

En teoria, un balanç d’energia incorporada comptabilitza aquella que s’ha utilitzat 

en les següents fases: 

 Disseny i producció del producte. 

 Extracció i transport de les matèries primes. 

 Refinació i transformació de les matèries primeres i en la fabricació del 

producte o preparació del servei. 

 Comercialització del producte. 

 Utilització o aplicació del producte. 

 Desembalatge, desconstrucció, descomposició i disposició dels residus. 

 Salvament de components reaprofitables, adequació per a la seva 

reaprofitació i reciclatge. 

Aquest concepte és útil com a indicador d’eficiència ambiental i per tant, 

d’eficiència energètica quan es precisa escollir entre diferents solucions 

constructives, materials, etc. 

Aquesta energia, nosaltres l’extraurem de la base de dades de l’ITEC, on de 

cada solució constructiva escollida està disponible el valor d’aquesta energia 

consumida en kWh o en MJ. D’aquesta base de dades, també s’extrauran les 

emissions de CO2 associades a aquesta energia incorporada en kgCO2. 
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3.2. Energia operacional 

L’energia operacional, tal i com s’ha dit anteriorment, és l’energia que fa 

referència al consum d’energia que té lloc durant l’ús de l’edifici. Aquesta energia 

inclou la de climatització (refrigeració i calefacció), la de la il·luminació dels 

edificis i la de l’ús d’aigua calenta sanitària. Aquesta energia s’expressa 

normalment en termes d’energia consumida per metre quadrat o per any 

(kWh/m2 o kWh/any).  

Aquest tipus d’energia fa referència només a l’etapa de vida de l’edifici, és a dir, 

com més llarga sigui l’etapa d’ús més energia operacional es consumirà. També 

s’ha de tenir en compte que aquest consum també creix com a conseqüència de 

la degradació de l’edifici.  

La tecnologia va evolucionant, es fan millores en diferents aspectes com els 

aïllants, de manera que, un edifici de nova construcció tindrà un menor índex de 

consum d’energia operacional que un construït anteriorment. D’aquesta manera 

el consum energètic operacional de l’edifici també pot variar, com s’ha dit 

anteriorment, depenent del disseny de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta 

energia consumida durant l’ús de l’edifici es pot reduir millorant els aïllaments 

tèrmics de l’envoltant (els tancaments) o amb l’ús d’altres solucions 

constructives. 

La metodologia per a calcular aquest tipus d’energia consumida es farà 

mitjançant el programa informàtic CALENER_VyP. Aquest programa, per una 

banda dóna els resultats d’aquesta energia operacional i per altra banda les 

emissions de CO2 associades a aquesta energia. Aquest programa és gratuït  i 

va ser desenvolupat després de que entres en vigor el RD 1/2007. 

Posteriorment, amb l’entrada en vigor del nou CTE (Codi Tècnic d’Edificació) es 

va promoure el programa LIDER, també gratuït que permet assegurar el 

compliment dels requisits mínims del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia del 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB – HE). 

Les simulacions informàtiques aconsegueixen acotar d’una manera prou acurada 

l’impacte energètic d’un edifici que es vol construir o que ja ho està, tot i que no 

modelen del tot el comportament humà. 
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4. EINES PER A ESTUDIAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

El CALENER_VyP  v1.0 i el LIDER v1.0 són, tal i com s’ha dit anteriorment, dos 

programes informàtics oficials i gratuïts destinats a la qualificació energètica dels 

edificis. Aquests programes permeten introduir les dades a nivell estructural tant 

vertical com horitzontal dels edificis.  

Mentre que el LIDER ens permet assegurar el compliment dels requisits mínims 

del CTE , el CALENER ens permet obtenir la qualificació energètica de l’edifici a 

estudiar. Aquests programes ens ajudaran també per a poder determinar el 

consum d’energia primària i les emissions de CO2 associades.  

Com a eina de treball, també tindrem la base de dades, MetaBase, de l’ITEC on 

es pot trobar una amplia selecció de solucions constructives per a estudiar 

posteriorment amb els programes informàtics. 

4.1. Lider 

Aquest programa permet treballar amb les solucions constructives de manera 

que assegura el compliment dels requisits mínims del CTE i concretament amb 

el CTE-DB HE1. La demanda energètica estudiada amb aquest programa depèn 

de la configuració, disseny, situació, situació climàtica i orientació de l’edifici a 

estudiar.  Aquesta demanda energètica és la necessitat dels edificis en relació a 

les característiques citades anteriorment. Aquestes necessitats són aportades 

pel sistema de climatització (calefacció i refrigeració), que han d’arribar a un 

nivell de comoditat tèrmica acceptable i suficient per els usuaris dels edificis.  

 
Figura 1 Programa LIDER (Caràtula) 

Font: Programa LIDER 

El LIDER proposa dues metodologies de càlcul per a complir amb la normativa 

vigent: 

 La simplificada que calcula de manera indirecta els paràmetres de 

climatització. 
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 La general que és la més precisa, compara la demanda energètica de 

l’edifici en qüestió amb la corresponent de l’edifici de referència que 

defineix la pròpia opció.  

La versió d’aquest programa es denomina Limitació de la Demanda energètica, 

LIDER, i tindrà la consideració de document reconegut del CTE. 

4.2. Calener 

Aquest programa és la implementació informàtica del programa de qualificació 

energètica d’habitatges i edificis del petit i mitjà sector terciari. 

 
Figura 2 Programa CALENER_VYP (Caràtula) 

Font: Programa CALENER 

La certificació d’eficiència energètica és una exigència derivada de la Directiva 

Europea 2010/31/UE complementada posteriorment amb la Directiva 

2012/27/UE. Aquesta directiva es transposa a l’estat Espanyol amb el Reial 

Decret 235/2013 mitjançant el qual s’aprova el procediment bàsic per a la 

certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.  

L’assignació d’un nivell de qualificació energètica es pot fer, igual que amb el 

programa LIDER, mitjançant dues opcions: 

 Simplificada: consisteix en l’obtenció d’una classificació a partir del 

compliment d’unes prescripcions relatives al tipus de tancament, a la 

il·luminació i a l’ús d’aigua calenta sanitària. 

 General: es basa en l’ús d’un programa informàtic dissenyat d’acord amb 

els requisits exigits en la metodologia de càlcul donada pel RD 235/2013. 

El programa el qual l’opció general fa referència és el programa CALENER 

promogut per el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el ministeri d’Habitatge, 

per mitjà del IDAE i de la Direcció General d’Arquitectura i Política d’Habitatge 

respectivament. Aquest programa disposa de dues versions: 
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 CALENER_GT  per a grans edificis del sector terciari. 

 CALENER_VYP per a edificis d’habitatges i del petit i mitjà terciari. 

Per aquest estudi es farà ús del programa CALENER_VyP ja que s’ha considerat 

que el cas d’estudi és relativament petit. 

4.3. METABASE DE L’ITEC 

La MetaBase de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya és un 

conjunt de base de dades amb informació sobre els productes de la construcció 

que ofereix informació de preus, característiques tècniques, empreses, 

certificacions, imatges de productes i dades mediambientals. Els bancs 

disponibles poden ser consultats individualment per a obtenir  la informació 

desitjada. 

Els bancs disponibles de la MetaBase són els següents: 

 Banc BEDEC: Aquest banc conté els preus dels diferents elements 

d’edificació, urbanització, enginyeria civil, rehabilitació i restauració, 

seguretat i salut, assaigs de control i despeses indirectes i plecs de 

condicions tècniques. 

 Entitats: Aquí s’agrupen un conjunt de bancs d’Entitats amb la seva 

corresponent descripció, que informen de les partides d’obra d’elements 

genèrics i dels plecs de condicions, d’ús obligat per a la redacció dels 

seus projectes. Cada Entitat és responsable del contingut del seu banc i 

aquest es detalla en la presentació de cada banc. 

 Empreses: En aquesta secció s’identifiquen les empreses fabricants de 

productes, amb informació de les dades de l’empresa, el detall dels seus 

productes. A la identificació de cada empresa es detallen les seves dades 

de contacte i la de les seves delegacions. 

 Magatzems: En aquest banc s’identifiquen els magatzems de productes 

amb informació de les dades de contacte. En la identificació de cada 

magatzem es detalla informació del seu contingut. 

 Marcatge CE: Aquesta base inclou la relació d’aquells productes genèrics 

obligats al marcatge CE regulats per el Reglamento Europeo de 

Productos de Construcción (UE) 305/2011 i mostra també la relació entre 

productes i empreses. 

En aquest estudi només es farà ús del Banc BEDEC per a cercar les diferents 

solucions constructives. I en gairebé tots els casos s’accedirà al subapartat de 

Conjunts de partides d’edificació ja que aquest està dirigit per a persones no 

professionals, és a dir, persones que no disposen d’un elevat coneixement dels 

materials de construcció. 
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5. BUSCA DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

A l’entrar a la base de dades de l’ITEC, ens centrarem en l’apartat de 

tancaments i divisòries, que es troba dins del grup de Conjunts de partides 

d’edificació. Aquest apartat es divideix en dos grans grups: 

 Tancaments i divisòries d’obra de fàbrica. 

 Tancaments de plaques conformades. 

En aquest cas, només analitzarem el primer grup ja que per a analitzar el segon 

grup accedirem a un altre apartat que s’explicarà més endavant. 

5.1. Tancaments i divisòries d’obra de fàbrica 

Per a començar, ens centrarem en el primer grup, Tancaments i divisòries d’obra 

de fàbrica, en aquest, també hi ha diferents grups que són: 

 Tancaments i divisòries de ceràmica. 

 Tancaments de blocs de ceràmica d’argila alleugerida (termoarcilla). 

 Tancaments i divisòries de blocs de morter de ciment.  

 Tancaments i divisòries de maó de morter de ciment. 

 Tancaments i divisòries de blocs de morter d’argila expandida. 

 Tancaments i divisòries de blocs de morter de ciment i de ceràmica. 

Un cop ens trobem amb tots aquests grups, ens centrarem amb els tres primers 

grups ja que aquests són els més utilitzats actualment.  

5.1.1. Tancaments i divisòries de ceràmica 

En aquest grup, ens trobem inicialment amb els Tancaments d’obra de fàbrica 

ceràmica de dos fulls, un cop aquí, hem de definir unes propietats per a que la 

base de dades ens acoti la solució constructiva ja que es disposa d’un gran 

nombre de possibles solucions constructives. S’aniran combinant diferents 

propietats per aconseguir diferents alternatives, sempre tenint en compte que un 

dels requeriments indispensables que ha de tenir la solució constructiva serà que 

posseeixi una cambra d’aire, per tant, els que no tinguin cambra d’aire no els 

estudiarem. 

A la taula següent, trobem les diferents opcions que hem trobat amb les seves 

respectives propietats. 
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Codi Opció Gruix de l’aïllament 

(mm) 

Tipus 

d’acabat 

Preu 

(€/m2) 

A 1612A352 50 Revestir 54,79 

B 1612GEAC 40 Una cara vista 153,03 

C 1612AAE2 40 Revestir 50,57 

D 1612AJF2 50 Revestir 55,45 

Taula 1 Solucions constructives de Tancaments d’obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

A les següents imatges, es poden observar els components de cada opció d’una 

manera més detallada. 

Figura 3 Característiques detallades de l’alternativa A 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Figura 4 Característiques detallades de l’alternativa B 
Font: Base de dades de l’ITEC 
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Figura 5 Característiques detallades de l’alternativa C 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Figura 6 Característiques detallades de l’alternativa D 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Un cop trobades les diferents solucions constructives d’aquest tipus, s’haurà 

d’aplicar un mètode multi criteri per a seleccionar la solució constructiva més 

adient per a simular posteriorment amb els programes informàtics.  

Es farà ús del mètode Press per a seleccionar la millor alternativa. 

En aquest cas definirem tres criteris: 

 C1 = Gruix de l’aïllament. 

 C2 = Tipus d’acabat. 

 C3 = Preu per m2. 

Criteris de ponderació 

Es ponderarà cada criteri en un rang de l’1 al 4, on el número més alt (4) 

correspon al valor més bo segons la característica que ens interessa, i el número 

més baix (1) al valor més dolent. 
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 En el cas del C1 ens interessarà que el gruix sigui el més petit possible 

per a poder gaudir de més m2 d’habitació. 

 En el cas del C2 ens interessarà que sigui un acabat cara vista ja que 

d’aquesta manera suposarà menys treball. 

 En el cas del C3  ens interessarà el preu més baix. 

Per a valorar millor les diferents alternatives s’ha establert un pes (màxim  40) 

per a cada criteri: 

 PC1 = 40. 

 PC2 = 20. 

 PC3 = 30. 

Matriu de partida 

       Criteris  

 

Alternativa 

  

C1 

 

C2 

 

C3 

 Pes ponderat 0,44 0,22 0,33 

A 1 1 3 

B 4 4 1 

C 4 1 4 

D 1 1 2 

 Nota màxima 4 4 4 

Taula 2 Matriu de partida 

Matriu de valoració  

 C1 C2 C3 

A  0,11 0,055 0,248 

B  0,44 0,220 0,083 

C   0,44 0,055 0,330 

D  0,11 0,055 0,165 

Taula 3 Matriu de valoració de les alternatives 

Matriu de dominació 

     Total 

 0 0,165 0 0,083 0,248 

 0,495 0 0,165 0,495 1,155 

 0,412 0,247 0 0,495 1,154 

 0 0,082 0 0 0,082 

Total 0,907 0,494 0,165 1,073  

Taula 4 Matriu de denominació de les alternatives 
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Taula d’importàncies 

I1  0,27 

I2 2,33 

I3  6,99 

I4  0,08 

Taula 5 Taula d’importàncies 

A continuació ordenem la taula d’importàncies: 

I3 Opció C 6,99 

I2 Opció B 2,33 

I1 Opció A 0,27 

I4 Opció D 0,08 

Taula 6 Taula d’importàncies ordenada 

Es pot observar a la taula d’importàncies ordenada, de major a menor grau 

d’importància, que l’alternativa que escollirem d’aquest tipus de tancaments serà 

l’opció C que, posteriorment simularem amb els dos programes informàtics. 

Aquesta opció, tot hi tenir un acabat per a revestir, té el gruix de l’aïllament petit i  

un preu econòmic. 

5.1.2. Tancaments de blocs de ceràmica d’argila alleugerida (termoarcilla) 

En aquest grup ens trobem amb el subgrup de Paret de bloc de ceràmica 

alleugerida, armada. En aquest cas, les propietats a escollir són molt limitades. 

A la taula següent es pot observar els tres tipus presents a la base de dades 

d’aquest tipus de tancament. 

Opció Codi Gruix bloc 

(mm) 

Tipus 

d’acabat 

Preu 

 (€/m2) 

A 1613224E 190  Revestir 29,64 

B 1613334E 240 Revestir 35,24 

C 1613444E 290 Revestir 40,81 

Taula 7 Característiques dels Tancaments de blocs de ceràmica d’argila alleugerida 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

A les següents imatges, podem observar les característiques tal i com es 

mostren a la base de dades de l’ITEC. 
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Figura 7 Característiques detallades de l’alternativa A 

Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Figura 8 Característiques detallades de l’alternativa B 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

 
Figura 9 Característiques detallades de l’alternativa C 

Font: Base de dades de l’ITEC 

 

En aquest cas, el que diferència cada opció és la relació que hi ha entre el gruix 

del bloc de ceràmica alleugerida i el preu d’aquest.  

Es considera que en aquest cas no cal resoldre un Press i s’agafarà l’alternativa 

intermèdia en preu i en dimensions ja que és la més usada a Catalunya. 

D’aquesta manera, l’opció a simular amb els programes informàtics serà l’opció 

B. 

5.1.3. Tancament  bloc morter de ciment  

Dins d’aquest grup només trobem el grup de Paret de tancament d’un full de 

blocs de morter de ciment. 

Hi ha diferents característiques a seleccionar per acotar la llista de 32 possibles 

alternatives presents a la base de dades d’aquest tipus de tancaments. Per a 

començar a acotar aquesta llista es seleccionarà el següent: 
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 La paret ha de ser de tancament. 

 El gruix de la paret de bloc de morter serà de 15 cm, el més petit possible 

per a gaudir de més m2 d’habitació. 

A la taula següent es poden observar les diferents característiques que 

presenten les alternatives trobades amb els dos paràmetres citats anteriorment. 

Opció Codi Color del bloc 

de morter de 

ciment 

Tipus de col·locació Preu 

(€/m2) 

A 16181100 Gris Traves i brancals 

massissats amb formigó 

34,64 

B 16181105 Color Traves i brancals 

massissats amb formigó 

36,58 

C 16181200 Gris Armadura prefabricada en 

gelosia 

31,26 

D 16181205 Color Armadura prefabricada en 

gelosia 

33,20 

Taula 8 Característiques principals de les Parets de tancament d’un full de blocs de morter 
de ciment 

Font: Base de dades de l’ITEC 

 

A la següent imatge es poden observar les característiques de forma detallada 

extretes directament de la base de dades de l’ITEC. 

Figura 10 Característiques detallades de l’alternativa A 
Font: Base de dades de l’ITEC 
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Figura 11 Característiques detallades de l’alternativa B 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Figura 12 Característiques detallades de l’alternativa C  

Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Figura 13 Característiques detallades de l’alternativa D 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Al trobar-nos amb aquestes quatre opcions on la principal característica que les 

diferencia és el tipus de col·locació i el color, triarem la opció A abans que la B 

per el seu cost econòmic i per el fet que el color només augmenta el preu, no té 

efectes en termes d’energia. També s’escollirà l’opció A abans que la C o la D 

per el tipus de col·locació, ja que la col·locació mitjançant traves i brancals 

massissats de formigó és més simple que la d’armadura prefabricada. 
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Així que, l’opció que simularem posteriorment amb els programes informàtics 

serà l’alternativa A. 

5.2. Tancaments de plaques conformades 

Per a estudiar aquestes solucions constructives s’ha optat per anar a l’apartat de 

partides d’obres d’edificació, i posteriorment a l’apartat de tancaments i 

divisòries. Dins d’aquest grup ens trobem amb diferents apartats: 

 Parets i envans d’obra de fàbrica. 

 Tancaments de plaques conformades. 

 Tancaments i divisòries de gruix laminat. 

 Divisòries amb mampares. 

 Gelosies i balustrades. 

 Tancaments de plaques d’aglomerat de ciment. 

 Elements per als tancaments cortina. 

 Elements especials per a tancaments i divisòries. 

En aquest cas, la llista és molt més extensa ja que aquest apartat està dissenyat 

per a persones que tenen un elevat coneixement del món de la construcció. 

Nosaltres ens centrarem en els: 

 Tancaments de plaques conformades. 

 Elements per als tancaments cortina. 

Per a poder estudiar aquests últims, també accedirem a l’apartat d’Envidraments 

on  podrem trobar el  tipus de vidre a col·locar per al mur cortina. 

A continuació procedim a analitzar els dos grups citats anteriorment. 

5.2.1. Tancaments de plaques prefabricades de formigó armat 

Dins del grup de Tancaments de plaques conformades ens trobem amb diferents 

tipus de solucions constructives: 

 Tancaments de plaques d’acer. 

 Tancaments de plaques prefabricades de formigó armat. 

 Tancaments de plaques alleugerides de formigó armat. 

 Tancaments amb plaques nervades de formigó armat.  

 Tancaments de plaques  de composite translúcid. 

 Elements auxiliars per a tancaments de plaques conformades. 
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Dins d’aquest grup, ens centrarem en el subgrup de Tancaments de plaques 

prefabricades de formigó armat ja que és un dels més usats per a edificis 

d’oficines. 

Aquí, ens trobem amb un ventall de 36 alternatives, per acotar la llista em decidit 

optar per un gruix de 16 cm de la placa conformada de formigó i per un acabat 

llis. 

Les alternatives torbades són les que apareixen a la taula següent: 

Opció Codi Color Preu (€/m2) 

A E63C61A1 Color 78,06 

B E63C61B1 Gris 64,53 

C E63C61C1 Blanc 70,91 

Taula 9 Característiques de les alternatives trobades de Plaques prefabricades de formigó 
armat 

Font: Base de dades de l’ITEC 

 

A les imatges que trobem a continuació es poden observar les característiques 

detallades extretes directament de la base de dades de l’ITEC. 

Figura 14 Característiques detallades de l’alternativa A  

Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Figura 15 Característiques detallades de l’alternativa B 
Font: Base de dades de l’ITEC 
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Figura 16 Característiques detallades de l’alternativa C 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

Com es pot observar, la única diferència entre les 3 opcions és el color, 

d’aquesta manera s’escollirà l’opció B ja que és la més econòmica i tenint en 

compte que el color no afecta en termes d’eficiència energètica. 

5.2.2. Tancaments cortina (mur cortina) 

Dins del grup d’Elements per a tancaments cortina trobem dos subgrups: 

 Perfils d’alumini per a tancaments cortina. 

 Elements auxiliars per a tancaments cortina. 

Ens centrarem en el primer grup, i seleccionarem l’opció de Perfil d’alumini per a 

tancament cortina, col·locat. 

Com hem dit anteriorment, per als tancaments cortina es farà ús també de 

l’apartat d’Envidraments ja que l’apartat citat de Perfil d’alumini per a tancament 

cortina col·locat fa referència a l’estructura del mur, però faltaria el vidre a 

col·locar a l’estructura. 

5.2.2.1. Perfil d’alumini per a tancament cortina col·locat 

Per a acotar les possibles solucions constructives seleccionarem unes 

característiques determinades: 

 Perfil horitzontal i vertical vistos. 

 Acabat lacat. 

 Inèrcia de 200 - 1000 cm4. 

 I de les opcions de TECHNAL, MECANO parrilla tradicional.  

D’aquesta manera, la llista s’acota a una sola possible solució constructiva. A la 

següent imatge observem les característiques d’aquesta solució. 
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Figura 17 Característiques detallades del perfil d’alumini 
Font: Base de dades de l’ITEC 

 

En aquest cas, s’ha de tenir en compte que el preu és per m de tub utilitzat, 

d’aquesta manera s’haurà de tenir en compte la quantitat de metres a usar en la 

simulació amb els programes informàtics per a calcular el cost del material per a 

l’estructura del mur cortina. 

5.2.2.2. Envidraments 

Al igual que abans, dins d’aquest grup hi ha una gran selecció, però ens 

centrarem en els Vidres aïllants d’una lluna incolora o de baixa emissivitat i una 

lluna incolora. Un cop ens trobem en aquest últim grup, seleccionarem l’opció de 

Vidre aïllant de dues llunes incolora, col·locat. 

Per acotar la extensa llista que hi ha d’aquest tipus de vidre posarem unes 

característiques determinades: 

 Tant la primera com la segona lluna de 6 mm de gruix. 

 Una cambra d’aire de 8 mm. 

 Les 2 llunes incolores. 

 Col·locació del llistó de vidre amb fusta, acer o alumini. 

D’aquesta manera hem acotat la llista a una sola possible solució constructiva. A 

la següent imatge podem observar les propietats d’aquesta solució. 

Figura 18 Característiques detallades dels vidres a utilitzar en la configuració del mur 
cortina 

Font: Base de dades de l’ITEC 

 

En aquest cas, el preu es dóna per m2 de vidre, llavors aquest dependrà dels m2 

usats en l’estructura. 
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6. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

6.1. Dades generals 

L’edifici a estudiar és un cas d’estudi extret de la IDAE on s’han realitzat les 

modificacions pertinents per a que sigui un edifici d’oficines. Es suposa que 

aquest cas d’estudi està situat a la ciutat de Barcelona (zona climàtica C2 

segons el Codi Tècnic d’Edificació DB-HE1), concretament, al campus Nord.  

Al ser un edifici d’oficines, pertany al sector terciari. Està format per 4 plantes, on 

a la planta baixa hi ha un vestíbul i 2 departaments. Els altres 3 pisos estan 

formats per 4 departaments cadascun. Té una superfície construïda de 1092 m2 

aproximadament i una alçada constant de 2,5m per planta i, aproximadament un 

16,61% de les seves façanes són finestres, exceptuant el cas de mur cortina que 

s’estudiarà. Degut al seu ús terciari (com a oficines) s’ha determinat un ús de 

l’edifici d’intensitat baixa de 8h diàries. 

Figura 19 Imatge 3D del cas d’estudi cara est 
Font: IDAE 

6.2. Descripció dels elements constructius 

En aquest punt es definiran els elements constructius que constitueixen l’edifici a 

estudiar. La majoria d’aquests elements es mantenen constants al llarg de tot 

l’estudi, exceptuant les façanes, element que es veurà modificat per tal d’estudiar 

l’eficiència energètica d’aquestes, que és l’objectiu de l’estudi. Es compararà tant 
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l’energia primària com l’energia operacional dels diferents tipus de façanes 

estudiades. Els elements constructius analitzats són: 

 Forjat sanitari (tancament horitzontal en contacte amb el terreny). 

 Forjats (separacions horitzontals entre plantes). 

 Cobertes (tancaments horitzontals superiors). 

 Façanes (tancaments verticals exteriors). 

 Divisions interiors (separacions verticals entre els diferents espais 

interiors). 

 Obertures: Finestres (Vidres) i portes. 

La majoria d’aquests elements constructius s’han obtingut de la IDEA on es 

presenten les diferents configuracions constructives. 

De cada element constructiu es fa una breu descripció, situant-lo en l’edifici i 

definint les diferents capes que conformen els tancaments (horitzontal o vertical) 

mitjançant les següents propietats: 

 ei: espessor de cada capa [m]. 

 λi: coeficient de conductivitat tèrmica [W/(m·K)]. 

Cada tipus de tancament disposa d’un coeficient de transmitància tèrmica (U), 

que depèn de la zona climàtica on es situa l’edifici. Aquesta U[W/(m2·K)] és 

calculada automàticament per el programa Líder al efectuar la configuració de 

cada tancament. 

Per a poder determinar la zona climàtica en la que estem situats, s’ha utilitzat la 

taula següent procedent del CTE DB-HE1 on es reparteixen totes les capitals de 

província en les diferents zones climàtiques del territori. 

 
Taula 10 Zones climàtiques 

Font: CTE-HE1 Taula D.1 

 

En el CTE, dins del document Bàsic Estalvi d’Energia 1, s’estableixen uns 

requisits màxims a no superar dels valors de la transmitància tèrmica dels 

tancaments exteriors segons la zona climàtica. Cal recordar que el nostre cas 
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d’estudi està situat a la zona climàtica C. Aquests valors són els següents 

segons les zones climàtiques. 

Taula 11 Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions interiors de la pell 
tèrmica U en W/(m

2
·K) 

Font: CTE-HE1 Taula 2.1 

 

Pel que fa a la transmitància tèrmica de les obertures, aquesta també es veu 

limitada per un valor segons el percentatge que representin els forats de les 

finestres i portes respecte del total de superfície de cada façana. 

Taula 12 Transmitància tèrmica límit dels forats 
Font: CTE-HE1 Taula 2.2 

 

El cas d’estudi està orientat al Est, de manera que presenta 90º de desviació 

respecte la coordenada Nord. A vegades les façanes no estan perfectament 

orientades segons els cardinals, el CTE estableix uns límits d’inclinació per a 

poder simplificar el criteri a seguir a l’hora de determinar l’orientació de cada 

façana. Aquest criteri acaba determinant aquestes inclinacions límits a la figura 

següent: 
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Figura 20 Orientació de les façanes 

Font: CTE-HE1 Taula 3.1 

 

Com s’ha dit anteriorment, el cas d’estudi que s’analitzarà es troba perfectament 

orientat segons els cardinals amb una desviació de 90º respecte la coordenada 

N. 

Pel que fa als ponts tèrmics, l’IDEA proporciona uns valors de referència 

d’aquests. A la taula següent es mostren aquests valors entre els diferents 

torbaments segons la zona climàtica on es troba l’edifici a estudiar. 

 Zona climàtica 

Cas A B C D E 

 

 

Trobament de 

forjats amb façanes 

Davant de 

forjat 

0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 

Forjat de 

coberta 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Forjat de terra 

al exterior 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Trobaments entre 

tancaments 

verticals 

Cantonada 

sortint 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Cantonada 

Entrant 

-0,10 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Forat finestra 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Pilar 0,85 0,85 0,80 0,75 0,70 

Unió entre forjat sanitari amb el 

terreny i la paret exterior 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Taula 13 Transmitància lineal de referència de ponts tèrmics procedents de trobaments 
entre tancaments ψref [W/(m·K)] 

Font: IDAE Taula 8.19 
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6.2.1. Forjat sanitari 

El forjat sanitari és la part horitzontal de l’edifici que serveix d’aïllant amb les 

terres situades a sota de l’edifici a més de donar planitut i fermesa al terra de la 

mateixa planta. També permet evitar l’entrada d’humitats i la pèrdua calorífica. 

Forjat Sanitari ei [m] λi [W/(m·K)] 

Plaqueta ceràmica 0,015 1 

Morter de ciment 0,015 1,3 

Aïllant 0,06 0,36 

Formigó armat  0,20 2,5 

Uforjat sanitari  = 0,51 W/(m2·K)< 0,95 W/(m2·K) 

Taula 14 Configuració del forjat sanitari (Materials ordenats de dalt a baix) 
Font: IDAE  

 

6.2.2. Forjats 

Els forjats són els elements estructurals horitzontals de l’edifici que tenen com a 

funció principal transmetre les càrregues de cadascuna de les plantes de l’edifici 

cap als pilars i permetre un descens de càrregues ordenat. També fan la funció 

de limitar espais en les cares superiors i inferiors d’aquests. Aquest tipus de 

forjat descrit a continuació és el que delimita els espais dins del mateix edifici 

tenint en compte que hem de tenir espais tancats habitables tant a sota com a 

sobre d’aquest forjat.  

A la taula següent observem la configuració d’aquests forjats descrita des de dalt 

cap a baix. 

Forjat  ei [m] λi [W/(m·K)] 

Plaqueta ceràmica 0,015 1 

Morter de ciment 0,015 1,3 

Forjat ceràmic 0,25 0,176 

Capa de guix 0.02 0.3 

Uforjat  =0,56 W/(m2·K) 

Taula 15 Configuració del forjat  
Font: IDAE 

 

La coberta és aquell conjunt d’elements que constitueix el tancament superior 

dels edificis,. La primera exigència que ha de satisfer una coberta és la de 

garantir la seva pròpia estabilitat i resistència mecànica. La coberta ha de 

suportar el seu propi pes i les accions del vent, la pluja i les possibles 

sobrecàrregues d’ús i neu. També ha de fer la funció d’aïllar acústicament l’edifici 
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i aïllar front possibles humitats o filtracions i pèrdues o guanys de calor de 

l’edifici. La tipologia de coberta utilitzada és d’una coberta transitable. 

A la taula a continuació es mostra la configuració de la coberta usada ordenada 

d’exterior a interior. 

Coberta ei [m] λi [W/(m·K)] 

Plaqueta ceràmica 0,015 1 

Morter de ciment 0,015 1,3 

Aïllant 0,080 0,036 

Formigó amb àrids lleugers 0.070 1.15 

Forjat ceràmic 0,250 1,67 

Capa de guix 0,020 0,57 

Ucoberta  =0,38 W/(m2·K)< 0,53 W/ (m2·K) 

Taula 16 Configuració de la coberta (Materials ordenats d’exterior a interior) 
Font: IDAE 

6.2.3. Façanes 

Les façanes són els tancaments verticals dels edificis que tenen com a objectiu 

principal tancar i aïllar el volum interior de l’entorn exterior, d’entre d’altres, de les 

accions degudes a la meteorologia (vent, pluja, canvis de temperatura, etc…). 

Una altra de les funcions de la façana és aïllar acústicament l’interior de l’edifici 

de la possible contaminació acústica externa (per exemple degut al trànsit), o al 

revés, aïllar el soroll realitzat a l’interior de l’exterior. 

L’objectiu d’aquest estudi és estudiar les diferents tipologies de façanes, és per 

aquest motiu que hi haurà diferents tipologies. A continuació, es mostren les 

diferents tipologies i configuracions de les façanes usades ordenades 

horitzontalment de d’exterior a interior. 

Façana d’obra de fàbrica 

de ceràmica de dos fulls 

ei [m] λi [W/(m·K)] 

Morter de ciment 0,020 0,512 

Maó foradat doble 0,014 0,212 

Aïllant EPS * 

Cambra d’aire ** 

Mao foradat 0,040 0,445 

Morter de ciment 0,020 0,512 

Ufaçana ceràmica de dos fulls  = 0,63 W/(m2·K)< 0,95 W/(m2·K) 

*Aquest ve determinat per la resistència tèrmica RAïllant EPS = 0,85 m
2
K/W 

** Aquesta ve determinada per la resistència tèrmica  Rcambra = 0,095 m
2
K/W 

Taula 17 Configuració de les façanes d’obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls 
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Façana de blocs de 

ceràmica d’argila 

alleugerida, armada 

ei [m] λi [W/(m·K)] 

Morter de ciment 0,020 0,400 

Bloc d’argila alleugerida 0,240 0,298 

Morter de ciment 0,020 0,400 

Ufaçana blocs de ceràmica alleugerida, armada  = 0,93 W/(m2·K)< 0,95 W/(m2·K) 

Taula 18 Configuració de les façanes de blocs de ceràmica alleugerida, armada 

Façana d’un full de blocs 
de morter de ciment 

ei [m] λi [W/(m·K)] 

Morter de ciment 0,020 0,400 

Bloc de formigó 0,150 0,789 

Aïllant EPS 0,020 0,029 

Morter de ciment 0,020 0,400 

Ufaçana d’un full de blocs de morter de ciment  = 0,86 W/(m2·K)< 0,95 W/(m2·K) 

Taula 19 Configuració de les façanes d’un full de blocs de morter de ciment 

Façana de plaques 
prefabricades de formigó 

ei [m] λi [W/(m·K)] 

Formigó convencional 0,16 0,970 

Aïllant XPS  0,020 0,025 

Cambra d’aire no ventilada * 

Capa de Guix 0,020 0,570 

Ufaçana de plaques prefabricades de formigó =0,74 W/(m2·K)< 0,95 W/(m2·K) 

* Aquesta ve determinada per la resistència tèrmica  Rcambra = 0,180 m
2
K/W 

Taula 20 Configuració de les façanes de plaques prefabricades de formigó 

Degut a la impossibilitat de definir una configuració del mur cortina ja que el 

programa LIDER no està dissenyat per a aquest tipus de tancaments verticals 

exteriors, s’ha usat la configuració del bloc de morter de ciment, però es 

menyspreen aquests efectes ja que s’ha cobert la façana en un 99% 

aproximadament de finestres amb les propietats del mur cortina a simular. 

Els vidres usats són de 6mm de gruix, de baixa emissivitat amb una U= 1,4 

W/m2K i un factor solar de 0,32. Aquests vidres també disposen d’un marc que 

cobreix un 5% aproximadament de la superfície de la finestra. Els marcs utilitzats 

tenen una U= 1,7 W/m2K (són d’alumini) i una absortivitat de 0,4 ja que s’han 

definit de color gris clar. 
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6.2.4. Obertures 

Les obertures també pertanyen als tancaments exteriors. Aquestes també tenen 

la funció d’aïllar l’interior davant l’atac climatològic i la contaminació acústica. 

Aquestes obertures han de tenir en compte la permeabilitat de l’aire que poden 

permetre segons la zona climàtica en la que situem l’edifici. En el nostre cas, ja 

que estem situats a la zona climàtica C, la permeabilitat màxima permesa és de 

27 m3/h·m2 (segons el CTE DB-HE1 en el paràgraf 2.3). 

Els paràmetres mitjançant els quals venen definides aquestes obertures en el 

programa LIDER són els següents: 

 Ui : transmitància tèrmica [W/(m2·K)]. 

 gi: factor solar [adimensional]. 

 αi: absortivitat [adimensional]. 

El paràmetre de la transmitància tèrmica fa referencia tant per als vidres com per 

als marcs, però el factor solar és un paràmetre exclusiu per als vidres i 

l’absortivitat és per els marcs. 

S’ha de tenir en compte que el percentatge d’ocupació del marc és del 20% en 

tots tres casos exceptuant els vidres utilitzats per al mur cortina que s’han definit 

anteriorment 

6.2.4.1. Vidres 

S’han utilitzat 2 tipologies de finestres, una per la cara Nord i per la cara Sud i 

una altre per a les finestres orientades a la cara Est o Oest. 

Els vidres de les finestres orientades a la cara Sud o Nord són de tipus doble 

baixa emissivitat 0,1-0,2 en posició horitzontal (4-6-331) i les orientades a l’Est o 

l’Oest són de tipus doble emissivitat 0,1-0,2 en posició horitzontal (4-20-661a). A 

la taula següent es mostren les característiques bàsiques d’aquests vidres 

segons la orientació on estaran situats en el cas d’estudi. 

Finestres Ui [W/(m2·K)] gi [adimensional] 

Nord 2,9 0,7 

Sud 2,9 0,7 

Est/Oest 2,5 0,65 

Taula 21 Característiques dels vidres que formaran les finestres i portes 

També s’ha de tenir en compte, tal i com s’ha dit anteriorment, que les obertures 

estan limitades per una transmitància límit, en aquest cas, en tots els casos és 

inferior o igual al límit establert per el CTE HB-HE1. 
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6.2.4.2. Porta 

En el cas d’estudi s’han utilitzat dues portes, on els vidres a utilitzar són de la 

tipologia de doble baixa emissivitat 0,1-0,2 en posició horitzontal, al igual que el 

vidre usat a les finestres orientades a la cara Sud, ja que les dues portes 

presents en l’edifici estan orientades al sud. 

6.2.4.3. Marc 

El marc utilitzat tant per a les finestres com per a les portes és de PVC en posició 

vertical de dues cambres. A la taula següent es mostra la transmitància tèrmica i 

l’absortivitat d’aquest marc. 

Marc Ui [W/(m2·K)] αi [adimensional] 

PVC de dues cambres 2,2 0,7 

Taula 22 Propietats del marc utilitzat 

6.3. Sistemes de condicionament i confort 

Els sistemes de calefacció i refrigeració representen una part important del 

consum d’energia en els edificis del sector terciari. El que es pretén aconseguir 

amb la climatització és el confort interior dels locals on hi han de passar hores 

les persones. Les condicions que ofereixen les maquines actuals són: 

 Controlar la temperatura perquè es mantingui entre els intervals 

determinats que permeten que amb diferent gruix de roba es gaudeixi 

d’una situació agradable. A l’hivern, es determina un interval de 

temperatura entre 20-22ºC. En canvi, a l’estiu s’ha de mantenir al voltant 

dels 24-26ºC. També s’ha de tenir en compte els gradients de 

temperatura entre l’interior i l’exterior dels espais, ja que s’han d’evitar 

aquestes grans diferències de temperatura que puguin provocar refredats 

o malalties degut als canvis bruscos de temperatura. 

 Aconseguir la humitat relativa adequada és permetre comoditat dins de 

l’espai, sense suar ni tenir sensació de calor, ni sequedat que pugui irritar 

els ulls, el nas, és a dir, s’han de mantenir unes humitats al voltant del 45 

i el 55%. 

 Algunes també presenten control de pols, de microorganismes (bacteris, 

acers..),etc. 

També s’ha de tenir en compte la il·luminació, ja que representa un gran consum 

energètic i emissió de CO2 i és un dels factors més importants per a la comoditat 

de les persones que han de viure o treballar en un habitatge. 

Els sistemes que s’utilitzaran en el cas d’estudi seran 2: 
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 Clima unizona. 

 Sistema d’aigua calenta sanitària. 

6.3.1. Clima unizona 

Aquest permet la refrigeració i/o calefacció dels diferents espais que composen 

cada planta del cas d’estudi. En aquest cas, es farà tant l’ús de refrigeració com 

de calefacció amb aquest sistema. A continuació es mostra l’esquema d’aquest 

tipus de sistema: 

Figura 21 Esquema de la relació entre objectes del sistema unizona 
Font: Manual de l’usuari del CALENER 

 

D’aquesta manera, es crearan una sèrie d’equips EQ_ED_AireAire_BDC per a 

cadascun dels espais, en total 16, que aniran destinats a la refrigeració i 

calefacció de cada zona. Es suposarà un cabal de ventilació de 170,62 m3/h ja 

que el nombre de renovacions d’aire per hora és 1. Es considerarà que es 

produeix una mescla de l’aire exterior de ventilació i l’interior recirculat abans de 

que aquest aire passes per l’equip de tractament. 

6.3.1.1. EQ_ED-AireAire-BDC 

Aquest tipus d’equip inclou tots els equips que produeixen fred i calor de manera 

autònoma per canvi de fase d’un refrigerant, utilitzant la inversió del cicle en 

règim d’hivern per a poder produir calor. Es configuraran 16 equips d’aquest 

tipus, un per cada zona. Els paràmetres que el programa demana són els 

següents:  
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EQ_ED-AireAire-BDC 

Capacitat total de refrigeració nominal (kW) 5 

Capacitat sensible de refrigeració nominal (kW) 3,25 

Consum de refrigeració nominal (kW) 2 

Capacitat calorífica nominal (kW) 5 

Consum de calefacció nominal (kW) 2 

Cabal d’impulsió nominal (m3/h) 1.500 

Taula 23 Propietats de la configuració de l’equip aire-aire de bomba de calor 

6.3.2. Sistema d’aigua calenta sanitària 

S’ha definit un sistema d’ACS per a abastir tot l’edifici. Aquest sistema permet la 

distribució d’aigua calenta sanitària a tot l’edifici mitjançant una caldera 

convencional d’ACS. 

Figura 22 Esquema de la relació entre objectes del sistema d’ACS 
Font: Manual de l’usuari del CALENER 

 

Com es pot observar a la figura anterior aquest sistema necessita dos 

components principals: 

 Una  demanda d’ACS. 

 Un equip, en aquest cas s’ha utilitzat EQ_Caldera-ACS-Convencional. 

En aquest cas no s’ha utilitzat cap tipus d’acumulador. I també s’ha estimat un 

50% d’abastiment procedent de l’energia solar, tal i com estableix el Decret 

d’Ecoeficiència a Catalunya. 
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6.3.2.1. Demanda d’ACS 

L’aigua esdevé cada vegada més valuosa ja que és un recurs limitat. S’ha de 

racionalitzar el consum d’aquesta i fer-ne un ús responsable i assenyat. 

Per a poder determinar quina serà la demanda d’aigua calenta sanitària ens 

remetem al Reial Decret 486/1997 que regula les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. A la taula següent trobem les dimensions 

del lloc de feina mínimes: 

Dimensions mínimes En general Comercials-Serveis-

Oficines-Despatxos 

Alçada terra-sostre 3 m 2,5 m 

Superfície lliure per treballador 2m2 

Volum ocupat per treballador 10m3 

Taula 24 Dimensions mínimes pels espais de treball 
Font: Reial decret 486/1997  

 

En el cas d’estudi estudiat s’hi ha suposat uns 80 treballadors, considerant uns 

13,65m2 com a superfície lliure per a cada treballador i un volum de 34,13m3. 

També s’ha de tenir en compte que el CTE  proposa un consum d’ACS de 

referència. 

Criteri de demanda Litres ACS/dia a 60ºC 

Administratiu 3 per persona 

Taula 25 Demanda de referència a 60ºC per edificis destinats a l’administració 
Font: CTE-HE4, taula 3.1 

 

És a dir, que la demanda d’aigua calenta sanitària del cas d’estudi és de 240l 

ACS/dia. Quan la demanda és igual o superior a 50 l ACS/dia, i  mentre no 

s’arribin als 5.000 l ACS/dia, el nou CTE obliga a contribuir amb energia solar un 

% d’aquesta ACS segons la zona climàtica tal i com es mostra al a taula 

següent. 

Demanda total de ACS de 

l’edifici (l/dia) 

Zona climàtica 

I II III IV V 

50 – 5.000 30 30 50 60 70 

Taula 26 Contribució solar mínima en % en el cas general (gasoil, propà, gas natural o 
d’altres) 

Font: CTE-HE4, taula 2.1 

 

Ja que Barcelona pertany a la zona climàtica II segons el CTE, s’ha de fer una 

contribució mínima amb energia solar del 30%. Però per una altra bada, el 
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Decret 21/2006 d’Ecoeficiència de Catalunya presenta uns altres valors, en 

determinats casos més restrictius que els presentats per el CTE. A continuació 

podem observar el que estableix, l’anomenat Decret, per als edificis destinats a 

oficines.  

Criteri de demanda Litres ACS/dia a 60ºC 

Centres de l’Administració pública, bancs i oficines 2 per persona 

Taula 27 Taula de demanda de referència d’aigua calenta sanitària a 60ºC 
Font: Decret d’Ecoeficiència de Catalunya, Annex 1, taula de demanda de referència d'aigua 

calenta sanitària a 60°C 

 

Com es pot observar, en aquest cas si que proposa un paràmetre més restrictiu. 

I pel que fa a la contribució solar mínima que s’estableix en aquest Decret 

segons les zones climàtiques, també canvia el valor d’aquesta contribució solar 

mínima. 

Demanda total d’aigua calenta sanitària de 

l’edifici (litres / dia) 

Zones climàtiques 

II III IV 

50 a 5.000 40 50 60 

Taula 28 Contribució mínima d’energia solar en la producció d’ACS 
Font: Decret d’Ecoeficiència de Catalunya, taula Annex 2 Contribució mínima d'energia solar 

en la producció d'aigua calenta sanitària segons les zones climàtiques 

 

En aquest cas, el Decret 21/2006 estableix la comarca del Barcelonès com a 

zona climàtica III, d’aquesta manera la contribució solar mínima en la producció 

d’ACS haurà de ser del 50%. D’aquesta manera, al situar el cas d’estudi a 

Catalunya s’haurà de complir amb aquest Decret, de manera que el consum 

d’aigua calenta sanitària serà de 160 l/ACS dia. 

Pel que fa a aquesta demanda, el programa Calener VyP necessita una sèrie de 

paràmetres que són els mostrats a la taula següent. 

 Valor assignat 

Consum total diari [l/(m2·dia)] 0,15  

Àrea habitable coberta [m2] 1092 

Temperatura d’utilització [ºC] 60 

Temperatura de l’aigua de la xarxa [ºC] 13,8 

Taula 29 Característiques de la demanda d’ACS 

6.3.2.2. Equip EQ_Caldera-ACS-Convencional 

Amb aquest objecte es defineixen tots els equips que produeixen aigua calenta 

per a calefacció o per a ús sanitari mitjançant una font d’energia que pot ser tant 

d’origen elèctric com de combustible. 
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En aquest cas s’ha establert una font d’energia de combustible, concretament, 

amb electricitat. 

Al programa Calener VyP demana una sèrie de paràmetres per a configurar 

aquest equip. Aquests paràmetres s’han obtingut d’un tipus de caldera de la 

marca Vaillant. 

EQ-caldera-ACS-Convencional 

Capacitat total (kW) 23,4 

Rendiment nominal 0,98 

Tipus d’energia Electricitat 

Taula 30 Propietats bàsiques de la configuració de la caldera 

6.3.3. Il·luminació  

La il·luminació instal·lada a l’edifici a estudiar té una potència total de 16,38 kW 

en tota la superfície construïda de l’edifici, que són 1092 m2. També cal tenir en 

compte que del total de la superfície de les façanes, tenim un 16,61% com a 

obertures. La potència d’il·luminació per metre quadrat de superfície construïda 

serà de 15 W. Aquest valor serà per el cas de totes les façanes exceptuant el 

cas del mur cortina on s’estimarà que el 50% de la il·luminació serà natural, 

d’aquesta manera la potència d’il·luminació per metre quadrat de superfície 

construïda, en la tipologia de mur cortina, serà de 7,5W. 

Segons el Reial Decret 486/1997, el nivell mínim de la il·luminació en oficines 

(zones que tenen unes exigències visuals altes) és de 500lux. 

A la taula següent es pot observar el VEEI límit que estableix el CTE-DB HE3 

segons la zona a il·luminar. 

Grup Zones d’activitat 

diferenciada 

VEEIlímit 

1 

Zones de no representació 

Administratiu general 3,5 

Zones comuns 4,5 

2 

zones de representació 

Administratiu general 6 

Zones comuns 10 

Taula 31 VEEI límit establert per el CTE-DB HE3 
Font: CTE-HE3 Taula 2.1 

 

Recordem que el CTE regula el valor d’eficiència energètica de la instal·lació 

VEEI (W/m2) per a cada 100 lux, considerant que l’edifici correspon a una zona 

de no representació, és a dir, un espai on el criteri de disseny, la imatge o l’estat 

anímic que es vol transmetre a l’usuari amb la il·luminació queda reglat a un 

segon pla davant d’altres criteris com ara el nivell de la il·luminació, el confort 
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visual, la seguretat i l’eficiència energètica, el VEEIlímit serà de 3,5 W/m2 en tots 

els espais exceptuant el vestíbul d’entrada a la planta baixa que aquest serà de 

4,5 W/m2. 

6.4. Ventilació i infiltracions 

L’objectiu de la ventilació dels edificis és la de garantir la qualitat de l’aire per a la 

respiració i per evitar la possible acumulació d’olors. Aquest concepte es troba 

molt lligat a la climatització de l’edifici, és com una climatització passiva. La tassa 

de renovació d’aire mitja és d’1 renovació/(h·m2), un valor que varia d’acord amb 

la superfície i el tipus d’activitat. 

A la majoria dels edificis existents, part de la renovació la proporcionen les 

infiltracions per la pell de l’edifici , principalment les finestres i les portes, però de 

forma incontrolada, amb efectes secundaris importants com fluxos d’aire 

molestos i pèrdues d’energia en cas de més ventilació de la higiènicament 

necessària.  Tal i com estableix el CTE-HE1, la permeabilitat de l’aire serà de 27 

m3/h·m2 a 100 Pa a les finestres i portes, tenint en compte que s’ha agafat el 

valor límit establert per el CTE-HE1 que estableix un valor màxim de 

permeabilitat de l’aire segons la zona climàtica on ens trobem, en aquest cas la 

C.  Aquesta part de ventilació és la que el programa LIDER ens demana a l’hora 

de configurar les diverses obertures de l’edifici. La part que el LIDER no ens 

demana és la que fa referència a la ventilació manual mitjançant l’obertura de les 

finestres de forma controlada però l’experiència mostra que aquest hàbit és 

impossible de complir a la pràctica, per això existeixen altres conceptes de  

ventilació controlada, amb més o menys ambició d’estalvi energètic. En al cas 

que la ventilació natural sigui insuficient, es pot aplicar sempre una ventilació 

forçada. 
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7. FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES 

7.1. Lider 

Per a poder assegurar el correcte compliment amb el CTE s’han de realitzar els 

següents passos: 

1. Abans d’executar l’aplicació és necessari fer un anàlisi de l’edifici i una 

recopilació de la informació necessària: 

 Seleccionar la zona climàtica a la que pertany l’edifici (CTE – DB 

HE1 taula D.1). 

 Realitzar les simplificacions i divisions pertinents en les plantes i 

espais, coherents amb els sistemes de climatització si després 

s’ha d’utilitzar el CALENER. 

 Classificar els espais de l’edifici (CTE – DB – HE3 taula 2.1). 

 Recopilar totes les propietats higromètriques de tots els materials i 

productes de construcció que constituiran els tancaments, 

obertures i particions interiors, així com la informació relativa als 

ponts tèrmics de l’edifici. 

2. Iniciar l’aplicació i crear un projecte nou Nuevo. Indicar la zonificació 

climàtica (zona i localitat), l’orientació de l’edifici, el tipus d’edifici ( 

habitatge unifamiliar, habitatge en bloc o edifici del sector terciari), la 

classe per defecte dels espais habitables (tipus d’ús, condicions 

d’higrometria i nombre de renovacions hora requerit), dades del projecte i 

dades de l’autor. Aquestes dades s’introdueixen en la part anomenada 

Descripción. 
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Figura 23 Pantalla de descripció de l’edifici 

Font: Programa LIDER 

3. Anar a la pestanya BD (Base de Datos), i hi ha dues opcions: 

 Importar els materials i productes per a poder realitzar la 

configuració dels tancaments verticals i horitzontals, forjats, 

particions dels espais interiors i obertures. 

 Crear mitjançant les propietats físiques els materials a utilitzar en 

la configuració dels tancaments, forjats, particions dels espais 

interiors i obertures. 

En aquest cas farem ús de la segona opció per a evitar problemes de 

compatibilitat entre les llibreries de materials i productes del programa 

LIDER i el CALENER VyP. Per a crear materials simplement cal posar 

Crear Grupo Material i a continuació assignar un nom a aquest grup nou i 

tot seguit seleccionar Crear Nuevo Material. 
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Figura 24 Pantalla Crear grupo de material 

Font: Programa LIDER 

 
Figura 25 Pantalla Crear material 

Font: Programa LIDER 

Per a poder crear un material el programa ens demana una sèrie de 

propietats tal i com es pot observar a la imatge següent. 

Figura 26 Pantalla configuració del material nou a crear 
Font: Programa LIDER 
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4. Un cop s’han creat tots els materials a utilitzar, els tancaments (façanes, 

cobertes, particions, forjats) s’han de crear mitjançant Crear grupo 

Cerramiento i tot seguit Crear cerramiento. Aleshores s’ha d’introduir les 

diverses capes de materials que formen el tancament a crear; si és 

vertical, les capes s’introdueixen d’exterior a interior i si és horitzontal, les 

capes s’introdueixen de dalt cap a baix. 

 

 
Figura 27 Pantalla Crear grupo cerramiento 

Font: Programa LIDER 

Figura 28 Pantalla per a configurar la composició del tancament en qüestió 
Font: Programa LIDER 

 

Amb les obertures passa el mateix que amb els tancaments pel que fa als 

materials a utilitzar, s’han de crear o carregar de la llibreria. Per a evitar 

problemes de compatibilitat, com s’ha dit anteriorment, es procedirà a 
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crear els materials. En aquest cas per a crear vidres s’ha de seleccionar 

Crear Nuevo grupo vidrio i a continuació Crear vidrio. Es segueix el 

mateix procediment per a crear els marcs. Per a crear les obertures, s’ha 

d’anar a Crear grupo Hueco i tot seguit Crear Hueco. Aquesta opció és 

tant per crear finestres com portes i ens demana la següent informació. 

Figura 29 Pantalla Crear Hueco 
Font: Programa LIDER 

 

Si es tracta d’una porta s’ha de seleccionar la casella on ens ho està 

preguntant, i pel que fa a la permeabilitat de l’aire, com s’ha dit amb 

anterioritat, aquesta ha de ser de 27 m3/(h·m2)a 100Pa tal i com estableix 

el CTE-HE1. 

5. Al formulari Opciones s’ha d’assignar, abans de tot l’espai de treball. Per 

a poder fer això, es determina la parcel·la amb la que treballarem (on 

s’inclourà l’edifici d’estudi) i la situació de la cota d’inici de treball. 
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Figura 30 Pantalla de la configuració de l’espai de treball 

Font: Programa LIDER 

També s’ha de tenir en compte la composició constructiva dels diferents 

tancaments i particions interiors de l’edifici, incloent també els ponts 

tèrmics (de tancament vertical, de forjats i de contacte amb el terreny) tal i 

com es pot observar a les següents imatges. 
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Figura 31 Pantalla de la configuració constructiva dels tancaments i particions interiors 
Font: Programa LIDER 

Figura 32 Pantalla de la configuració dels ponts tèrmics 
Font: Programa LIDER 

 

6. Definició de la geometria 3D de l’edifici. El procés de definició geomètrica 

es realitzarà successivament planta per planta i de baix a dalt repetint els 

següents passos: 

 

6.1. Si es disposa dels plànols, carregar els arxius de la planta en .dxf 

o .bmp a la cota corresponent mitjançant la icona de Gestión de 
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planos i sinó es poden anar introduint els vèrtexs del polígon en 

sentit invers al horari. D’aquesta manera, es determina quina és la 

cara del tancament que està a l’exterior o a l’interior de l’edifici. 

6.2. Crear cada planta especificant la seva cota, i la seva relació amb 

les plantes anteriors. Definir el polígon de la planta, Crear planta. 

Aquí es demana l’alçada d’aquesta planta i si és igual o no a les 

anteriors en cas d’haver-hi. 

6.3. Definir els espais mitjançant Crear espacio, ajudant-se si és precís 

de línies auxiliars Linea auxiliar 2D o bé mitjançant l’ordre Dividir 

espacios. Introduir les propietats i la il·luminació de cada espai 

mitjançant Editar dins del desglossament del símbol de l’arbre 

present a la pantalla de 3D. Dins d’editar es demanen una sèrie 

de paràmetres que es mostraran a continuació en una imatge.  

 

Figura 33 Pantalla per a poder definir cada espai 
Font: Programa LIDER 
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Figura 34 Pantalla per editar les propietats de cada espai 

Font: Programa LIDER 

 
Figura 35 Pantalla per definir les propietats de la il·luminació 

Font: Programa LIDER 

6.4. Modificar les condicions d’operació de cadascun d’aquells espais 

on les característiques dels quals siguin diferents a les definides 

per defecte mitjançant la funció Tipo de espacio i Editar. 

6.5. Definir les particions horitzontals (forjats) i les soleres (tancament 

horitzontal en contacte amb el terreny) mitjançant l’ordre Crear 

forjados automáticos o bé Crear forjados. 

6.6. Aixecar automàticament els tancaments i particions interiors 

verticals i, editar i modificar el tipus de mur en la visualització de la 

geometria. Crear muros i Editar. 



 

47 
Tamara Ahmad Binns 

 

6.7. Definir les obertures mitjançant Editar sobre el tancament on 

volem situar les obertures i posteriorment Crear ventana. 

Respecte les propietats que demana el programa són la 

localització (valors de les coordenades “x” i “y” tenint en compte 

que són a partir del vèrtex inferior esquerre del tancament) i la 

geometria (alçada, amplada i retraïment).  

 
Figura 36 Pantalla per a la situació de les obertures 

Font: Programa LIDER 

Dins de proteccions trobem les propietats del forat, els sortints laterals o 

voladissos i els dispositius basats en tires. En el cas d’estudi no es farà 

ús de les proteccions mitjançant sortints laterals o voladissos o dispositius 

basats en tires, sinó que es farà ús del retraïment. 
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Figura 37 Pantalla propietats dels forats 

Font: Programa LIDER 

6.8. Definir les cobertes planes mitjançant la funció de Crear 

cerramientos singulares. 

7. Calcular. El programa verificarà el compliment de la secció HE1 del CTE. 

El resultat obtingut serà Si cumple o No cumple. 

8. Visionat dels resultats. 

 A la primera llengüeta, Global, es mostra la comparació entre la 

demanda de calefacció i refrigeració de l’edifici objecte amb el de 

referencia, en percentatge i en un diagrama de barres. La barra de 

l’edifici de referència és de color blau i la del objecte de color verd si la 

seva demanda és inferior que la del edifici de referencia o de color 

vermell si és superior. També es mostra la importància relativa de la 

calefacció i la refrigeració, de forma que la suma és 100. En la part 

inferior, en cas d’esser necessaris, apareixen els requisits mínims del 

CTE-DB HE1 que no es compleixen en l’edifici. 

A la segona llengüeta, Por espacios, apareix la informació més detallada 

per espais. 
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Figura 38 Resultats del compliment amb el CTE 

Font: Programa LIDER 

  
Figura 39 Resultats detallats d’alguns dels espais 

Font: Programa LIDER 

7.2. Calener 

Una vegada l’edifici objecte ja s’ha qualificat en tots els aspectes recollit en el 

CTE amb el LIDER, passem ja a la qualificació energètica amb el CALENER 

VyP. 

1. Abans d’executar l’aplicació, com en el cas del LIDER, cal estudiar el 

sistema de condicionament instal·lat a l’edifici, decidint la combinació dels 

elements del programa (sistemes, equips, unitats terminals, factors de 

correcció) que seran necessaris per a moderar-lo. S’han de considerar 
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els sistemes de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària (ACS) i, 

en el cas d’edificis terciaris, la il·luminació. L’abast de cadascun dels 

sistemes del programa es troba en el manual, dins de la secció de Tipos 

de sistemes. 

2. Recopilar la informació relativa al dimensionat (potències i rendiments 

nominals, cabals, temperatures d’impulsió, etc) requerits pels elements 

del programa. L’explicació de cadascun d’aquests elements es troba en el 

manual, a Equipos, Unidades terminales i Factores de corrección. 

3. Carregar al programa l’arxiu de la definició geomètrica i constructiva 

obtingut amb el LIDER. 

4. Definir la demanda d’ACS. S’ha d’accedir a Sistema i Añadir demanda 

ACS. Anteriorment ja s’ha explicat les característiques que demana el 

programa CALENER VyP. 

5. Definir els Factors de Correcció requerits pels equips utilitzats en el 

sistema. S’importaran els que existeixen predefinits a la base de dades 

del programa i es modifiquen, si és necessari, les seves propietats. Els 

Factors de Correcció (taules i corbes de comportament) recullen la 

variació de les prestacions dels equips al variar determinades magnituds. 

6. Definir els Equips i/o Unitats Terminals requerits. Eventualment, 

s’importen els existents a la base de dades del programa i, si és 

necessari, es modifiquen les seves propietats. Els Equips i Unitats 

Terminals agrupen totes les dades associades a cadascun dels equips 

principals que formen els sistemes de condicionament: calderes (gas 

natural, elèctrica, biomassa,...), equips autònoms, radiadors, etc. 

7. Definir els Sistemes (calefacció, refrigeració, ACS), associant els Equips i 

les Unitats terminals als espais condicionats de l’edifici. 

8. Procedir a la simulació per a poder obtenir la qualificació. 

9. Visionat dels resultats. 

A la primera llengüeta, Gráfico, es dóna la qualificació del nostre edifici a 

partir de les emissions de CO2 per cada m2. A la part inferior es mostren 

les qualificacions parcials dels sistemes de calefacció, refrigeració, ACS i 

il·luminació.  

A la segona llengüeta, s’indica les demandes de calefacció i refrigeració, 

els consums d’energia primària i final per a les instal·lacions de 

calefacció, refrigeració, ACS i il·luminació i, també s’indiquen les 

emissions de CO2 associades a aquestes instal·lacions i les totals. 
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Figura 40 Pantalla dels resultats del Calener 

Font: Programa CALENER 

 
Figura 41 Resultats Calener  de forma més detallada 

Font: Programa CALENER 
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10. Obtenir l’informe emès per el programa. Els resultats es poden exportar 

en format .pdf. En aquest informe s’inclou la definició geomètrica i 

constructiva de l’edifici, la definició dels sistemes de l’edifici objecte i 

l’escala oficial mostrant la qualificació obtinguda per l’edifici. 
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8. ANÀLISI DE RESULTATS 

Per a analitzar els resultats obtinguts i arribar a la conclusió de que una tipologia 

de façana és més eficient que una altre es tindran en compte quatre aspectes: 

 L’energia primària o operacional. 

 L’energia incorporada. 

 El cost econòmic. 

 Emissions de CO2 associades. 

S’estimarà una vida útil de 50 anys, de manera que s’haurà de tenir en compte 

aquesta vida per al càlcul dels diferents aspectes que tindrem en compte. 

Un cop analitzats tots quatre aspectes, es farà una relació entre ells per a poder 

determinar quina de les tipologies és més eficient energèticament des de dos 

punts de vista ben diferenciats; des del punt de vista mediambiental i des del 

punt de vista econòmic. 

En tots els apartat següents s’assignarà el següent: 

 A = Obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls. 

 B = Blocs de ceràmica d’argila alleugerida, armada. 

 C = Blocs de morter de ciment. 

 D = Plaques prefabricades de formigó. 

 E = Mur cortina. 

Als annexos es poden trobar els resultats obtinguts amb el Lider i els obtinguts 

amb el Calener_VyP. Els resultats obtinguts amb el Lider mostren com cada 

tipologia compleix amb el CTE i els del Calener mostren l’energia primària o 

operacional de cada tipologia així com les emissions de CO2 associades a 

aquesta energia i l’energia referent a la il·luminació de l’edifici amb les diferents 

tipologies de façanes. 

8.1. Energia incorporada 

Tal hi com s’ha dit anteriorment, obtindrem el valor d’aquesta energia 

incorporada de les façanes mitjançant la base de dades de la pàgina de l’ITEC. 

Tots els valors donats per a la base de dades són per m2, exceptuant el cas de 

mur cortina que ja s’explicarà més endavant. 

A la taula següent es pot observar els m2 de façana totals que hi haurà en el cas 

d’estudi. 
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 S [m2] 

Façana 920 

Finestres i portes 154,8 

Façana * 765,2 

* Superfície de la façana total tenint en compte les finestres i portes existents 

Taula 32 Superfície de la façana del cas d’estudi 

 

D’aquesta manera, els m2 que s’hauran de tenir en compte per l’anàlisi d’aquesta 

energia incorporada seran 765,2 m2. 

A continuació s’analitzarà l’energia incorporada de cada una de les tipologies de 

façana utilitzades en el cas d’estudi extretes de la base de dades de l’ITEC. 

Tipologia Energia incorporada 

[kWh/m2] 

Energia incorporada 

total [kWh] 

Obra de fàbrica de ceràmica 

de dos fulls 

152,01 116.318,052 

Blocs de ceràmica d’argila 

alleugerida, armada 

187,53 143.497,956 

Blocs de morter de ciment 144,83 110.823,916 

Plaques prefabricades de 

formigó armat 

313,94 240.226,888 

Mur cortina 325,69 299.634,800 

Taula 33 Energia incorporada de les façanes 
Font: Programa CALENER 

 

Tal i com es pot observar a la taula anterior, l’energia incorporada corresponent 

al mur cortina i la de plaques fabricades de formigó armat són molt més elevada 

respecte les altres tipologies de façana.  
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Figura 42 Gràfica de l’energia incorporada de les diferents tipologies usades 

 

Aquests valors d’energia incorporada es tindran en compte a l’hora de veure 

quina de les tipologies estudiades és més eficient energèticament parlant, tot i 

que un dels altres aspectes a tenir en compte, entre d’altres, serà el cost 

econòmic. 

8.2. Cost econòmic 

En altres apartats d’aquest estudi s’han mostrat les imatges, obtingudes a la 

base de dades de l’ITEC, on es poden observar les característiques de 

cadascuna de les alternatives escollides de cada tipologia a estudiar. En 

aquestes imatges també es pot observar el preu per m2 o per m que té cada una 

de les tipologies. A la taula següent es fa una recopilació d’aquests preus de 

cada tipus de façana estudiada. 

S’ha de tenir en compte que els preus són , en la majoria dels casos per m2, per 

tant es farà referència a la taula anterior, de la superfície de façana,  per a 

calcular el cost econòmic associat per a cada tipologia en tot l’edifici. 

Tipologia Cost [€/m2] CostTotal [€] 

Obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls 50,57 38.696,164 

Blocs de ceràmica d’argila alleugerida, armada 35,24 26.965,648 

Blocs de morter de ciment 38,44 29.414,288 

Plaques prefabricades de formigó 68,46 52.385,592 

Taula 34 Cost econòmic de les façanes, exceptuant el mur cortina 
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Es pot observar que a la taula anterior falta el cas del mur cortina, aquest  

s’estudiarà per separat, ja que aquesta tipologia que s’ha obtingut que el preu 

establert per a l’ITEC és un preu referent a una inèrcia mitjana de les presents en 

els paràmetres, però al contactar amb l’empresa TECHNAL, s’ha obtingut que la 

inèrcia necessària per a que aguanti l’edifici contra les accions climatològiques i 

la pròpia càrrega és de 100 cm4 aproximadament.  És per aquest motiu que el 

preu donat a continuació és diferent del mostrat anteriorment a la imatge 

detallada de les característiques del perfil d’alumini. 

D’aquesta manera el preu passa a ser de 90€/m2 sense tenir en compte la mà 

d’obra. Tenint en compte la mà d’obra necessària per a col·locar un metre 

quadrat del perfil d’alumini aquest cost ascendeix a 121,53€  aproximadament. 

S’ha de tenir en compte que s’utilitzaran 300m2 d’aquest perfil d’alumini. 

Tenint en compte aquest preu, a continuació és mostra el cost de la façana de 

mur cortina. 

Tipologia Component Cost CostTotal [€] 

Mur cortina Perfil d’alumini 121,53 €/m2 36.459 

Envidraments 47,63 €/m2 43.819,6 

Taula 35 Cost econòmic de la façana de tipus mur cortina 

És a dir, que el mur cortina suposa un elevat cost, 80.278,6€, en comparació 

amb les altres tipologies constructives estudiades. 

En el cost econòmic, també s’ha de tenir en compte el cost produït per la 

il·luminació, l’ACS i la climatització durant 50 anys. D’aquesta manera, tenint en 

consideració que el cost per kWh és de 0,143925 € aquests costos ascendeixen 

a: 

Tipologia Cost 

[€·kWh/any] 

Cost electricitat 

 [€·kWh·50 anys] 

Obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls 23.592,56 1.179.628 

Blocs de ceràmica d’argila alleugerida, 

armada 

23.891,78 1.194.589 

Blocs de morter de ciment 23.834,09 1.119.704,5 

Plaques prefabricades de formigó 23.746,128 1.187.306,4 

Mur cortina 17.409,87 870.493,66 

Taula 36 Cost de l’electricitat 
Font: Pagina web, tarifes de gas i llum 

 

D’aquesta manera, el cost associat a cada tipologia de façana, considerant una 

vida útil de 50 anys serà de: 
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Tipologia Cost total [€ ·50 anys] 

Obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls 1.218.324,164 

Blocs de ceràmica d’argila alleugerida, armada 1.221.554,648 

Blocs de morter de ciment 1.149.118,788 

Plaques prefabricades de formigó 1.239.691,192 

Mur cortina 950.772,26 

Taula 37 Cost econòmic total en 50 anys 

Anteriorment hem dit que la façana de mur cortina sortia econòmicament més 

cara, però si tenim en compte el cost de l’electricitat per a mantenir l’edifici en 50 

anys resulta ser la més econòmica. 

 
Figura 43 Evolució del cost econòmic, acumulat, en 50 anys 

 

Com es pot observar a la gràfica anterior, tot i l’elevada inversió inicial per a 

l’alternativa E, mur cortina, a la llarga és la més econòmica. 
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Figura 44 Cost econòmic total en 50 anys 

 

Malgrat el cost inicial provocat per la façana de mur cortina, al llarg dels anys 

suposa ser la més econòmica. 

8.3. Energia primària o operacional 

El valor d’aquesta energia s’obtindrà de l’informe extret del programa 

CALENER_VyP, però s’ha de tenir en compte que les dades donades en 

l’informe són referents en un any, i tal i com s’ha dit anteriorment, s’estimarà una 

vida útil de 50 anys, i, per tant, s’haurà de tenir en compte per els càlculs 

d’aquest tipus d’energia. 

 Energia primària 

[kWh/any] 

Energia primària 

[kWh·50 anys] 

Obra de fàbrica de ceràmica de 

dos fulls 

163.922,6 8.196.130 

Blocs de ceràmica d’argila 

alleugerida, armada 

166.001,6 8.300.080 

Blocs de morter de ciment 165.600,8 8.280.040 

Plaques prefabricades de formigó 164.989,6 8.249.480 

Mur cortina 120964,9 6.048.245 

Taula 38 Energia primària en 50 anys 
Font: Programa CALENER 

 

Es pot observar a la taula anterior que les quatre primeres solucions 

constructives consumeixen una energia primària bastant ajustada, però el cas 

del mur cortina ja s’allunya dels altres quatre consums. D’aquesta manera es pot 
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deduir que la pitjor solució constructiva fent referència a l’energia primària seria 

la de mur cortina. 

 
Figura 45 Gràfica de l’energia primària 

 

8.4. Emissions de CO2 

En aquest apartat s’han de tenir en compte dos factors: 

 Les emissions de CO2 associades al consum de l’energia primària. 

 Les emissions de CO2 associades al consum de l’energia operacional. 

A continuació es mostra una taula on es poden identificar els valors d’aquestes 

emissions associades a cada tipus d’energia. 

Tipologia 1Emissions CO2 

[kgCO2] 

2Emissions CO2 

[kgCO2/any] 

Obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls 40.922,896 40.840,8 

Blocs de ceràmica d’argila alleugerida, 

armada 

41.129,5 41.386,8 

Blocs de morter de ciment 43.180,236 41.277,6 

Plaques prefabricades de formigó 90.545,116 41.168,4 

Mur cortina 40.825,4 30.139,2 
1
 Associades al consum d’energia incorporada 

2
 Associades al consum d’energia primària 

Taula 39 Emissions de CO2 associades a cada tipus d’energia 
Font: Programa CALENER 
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S’ha de tenir en compte que les emissions de CO2 associades al consum 

d’energia primària només tindran lloc una vegada en tota la vida útil de l’edifici en 

qüestió. Ja que hem de tenir en compte que la vida útil de l’edifici serà de 50 

anys, a la taula següent podem observar les emissions associades a aquests 50 

anys. 

Tipologia Emissions CO2 totals 

[kgCO2·50 anys] 

Obra de fàbrica de ceràmica de dos fulls 2.082.962,896 

Blocs de ceràmica d’argila alleugerida, armada 2.110.469,5 

Blocs de morter de ciment 2.107.060,236 

Plaques prefabricades de formigó 2.148.965,116 

Mur cortina 1.547.785,4 

Taula 40 Emissions de CO2 totals en 50 anys 

Tal hi com es pot observar a la taula anterior i a la gràfica següent, les emissions 

de CO2 al llarg de la vida útil de l’edifici són molt elevades en el cas de les 

plaques prefabricades de formigó, això es degut, en gran part, a les emissions 

associades a l’energia incorporada dels materials usats per a aquesta tipologia. 

 
Figura 46 Emissions de CO2 totals en 50 anys 

 

8.5. Avaluació de les diferents alternatives 

Per a avaluar les diferents alternatives mitjançant els resultats obtinguts i els dos 

punts de vista citats anteriorment, es farà ús del mètode Press, que és un 

mètode multicriteri per a poder determinar la millor alternativa segons el punt de 

vista. 
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8.5.1. Punt de vista mediambiental 

Per a avaluar les solucions constructives des d’aquest punt de vista, es donarà 

una importància més elevada als aspectes relacionats amb el medi ambient, com 

són, l’energia i les emissions de CO2. 

Els criteris que s’utilitzaran seran els següents. 

 C1 = Energia incorporada. 

 C2 = Energia operacional o primària. 

 C3 = Cost econòmic. 

 C4 = Emissions de CO2 associades als dos tipus d’energia. 

Criteris de ponderació 

Es ponderarà cada criteri en un rang de l’1 al 5, on el número més alt (5) 

correspon al valor més bo segons la característica que ens interessa, i el número 

més baix (1) al valor més dolent. En aquest cas, ens interessarà que tots els 

criteris tinguin el valor més baix. 

Per a poder procedir amb aquest mètode s’ha d’establir un pes segons la 

importància de cada criteri i tenint en compte el que ens interessa de cada criteri, 

és a dir, que sigui menor o major en aquest cas. S’establirà un pes màxim de 60. 

 PC1 = 60. 

 PC2 = 60. 

 PC3 = 10. 

 PC4 = 60. 

Matriu de partida  

       Criteris  

 

Alternativa 

  

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 Pes ponderat 

 

0,316 0,316 0,053 0,316 

A 4 4 3 4 

B 3 1 2 2 

C 5 2 4 3 

D 2 3 1 1 

E 1 5 5 5 

 Nota màxima 5 5 5 5 

Taula 41 Matriu de partida des del punt de vista mediambiental 
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Matriu de valoració  

 C1 C2 C3 C4 

A  0,2528 0,2528 0,0318 0,2528 

B  0,1896 0,0632 0,0212 0,1264 

C   0,3160 0,1264 0,0424 0,1896 

D 0,1264 0,1896 0,0106 0,0632 

E  0,0632 0,3160 0,0530 0,3160 

Taula 42 Matriu de valoració de les alternatives des del punt de vista mediambiental 

Matriu de dominació 

      Total 

 0 0,3898 0,1896 0,4004 0,1896 1,1694 

 0 0 0 0,1370 0,1264 0,2634 

 0,0738 0,274 0 0,3478 0,2528 0,9484 

 0 0,1264 0,0632 0 0,0632 0,2528 

 0,1476 0,4742 0,3266 0,4216 0 1,37 

Total 0,2214 1,0736 0,5794 1,3068 0,632  

Taula 43 Matriu de denominació de les alternatives des del punt de vista mediambiental 

Taula d’importàncies 

I1  5,28 

I2 0,25 

I3  1,64 

I4  0,19 

I5 2,17 

Taula 44 Taula d’importàncies des del punt de vista mediambiental 

A continuació ordenem la taula d’importàncies: 

Opció A 5,28 

Opció E 2,17 

Opció C 1,64 

Opció B 0,25 

Opció D 0,19 

Taula 45 Taula d’importàncies ordenada des del punt de vista mediambiental 

Tal hi com es pot observar a la taula d’importàncies ordenades, l’opció més bona 

des del punt de vista mediambiental serà l’opció A, segons els criteris usats i els 

pesos seleccionats. 
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Figura 47 Evolució de l’energia en 50 anys 

 

Tot hi obtenir que l’opció A es la millor alternativa des del punt de vista 

mediambiental, es pot observar a la gràfica anterior, que l’alternativa E 

consumeix menys energia al cap dels anys sense tenir en compte l’energia 

incorporada que es la corresponent a l’any 0. 

D’aquesta manera podem concloure que des del punt de vista mediambiental, 

sense tenir en compte l’energia incorporada que només es produirà una vegada 

al llarg de tota la vida útil de l’edifici, la millor alternativa serà la E. 

8.5.2. Punt de vista econòmic 

Els criteris que s’utilitzaran seran els mateixos usats anteriorment, però, per 

avaluar les alternatives des del punt de vista econòmic, se li donarà un pes més 

important als aspectes relacionats amb el cost que amb el medi ambient. 

 C1 = Energia incorporada. 

 C2 = Energia operacional o primària. 

 C3 = Cost econòmic. 

 C4 = Emissions de CO2 associades als dos tipus d’energia. 

Criteris de ponderació 

Es ponderarà cada criteri en un rang de l’1 al 5, on el número més alt (5) 

correspon al valor més bo segons la característica que ens interessa, i el número 

més baix (1) al valor més dolent. En aquest cas, ens interessarà que tots els 

criteris tinguin el valor més baix. 
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Per a poder procedir amb aquest mètode s’ha d’establir un pes segons la 

importància de cada criteri i tenint en compte el que ens interessa de cada criteri, 

és a dir, que sigui menor o major en aquest cas. S’establirà un pes màxim de 60. 

 PC1 = 10. 

 PC2 = 10. 

 PC3 = 60. 

 PC4 = 10. 

Matriu de partida  

       Criteris  

 

Alternativa 

  

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 Pes ponderat 

 

0,053 0,053 0,316 0,053 

A 4 4 3 4 

B 3 1 2 2 

C 5 2 4 3 

D 2 3 1 1 

E 1 5 5 5 

 Nota màxima 5 5 5 5 

Taula 46 Matriu de partida des del punt de vista econòmic 

Matriu de valoració  

 C1 C2 C3 C4 

A  0,0424 0,0424 0,1896 0,0424 

B  0,0318 0,0106 0,1264 0,0212 

C   0,0530 0,0212 0,2528 0,0318 

D 0,0212 0,0318 0,0632 0,0106 

E  0,0106 0,0530 0,3160 0,0530 

Taula 47 Matriu de valoració de les alternatives des del punt de vista econòmic 

Matriu de dominació 

      Total 

 0 0,1268 0,0106 0,19 0,0318 0,3592 

 0 0 0 0,0844 0,0212 0,1056 

 0,0738 0,1688 0 0,2426 0,0424 0,5276 

 0 0,0212 0,0106 0 0,0106 0,0424 

 0,1476 0,2638 0,19 0,3164 0 0,9178 

Total 0.2214 0,5806 0,2112 0,8334 0,106  

Taula 48 Matriu de denominació de les alternatives des del punt de vista econòmic 
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Taula d’importàncies 

I1  1,622 

I2 0,182 

I3  2,498 

I4  0,051 

I5 8,658 

Taula 49 Taula d’importàncies des del punt de vista econòmic 

A continuació ordenem la taula d’importàncies: 

Opció E 8,658 

Opció C 2,498 

Opció A 1,622 

Opció B 0,182 

Opció D 0,051 

Taula 50 Taula d’importàncies ordenada des del punt de vista econòmic 

Tal hi com es pot observar a la taula d’importàncies ordenades, l’opció més bona 

des del punt de vista econòmic serà l’opció E, segons els criteris usats i els 

pesos seleccionats. 
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9. PROGRAMACIÓ 

 
Figura 48 Gantt de l’Estudi 

Font: Microsoft Project 
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Figura 49 Tasques i duració d’aquestes 

Font: Microsoft Project 

 

La planificació d’aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant la taula anterior. S’han 

complert gairebé tots els terminis establerts a l’inici de l’estudi, només hi ha 

hagut un petit endarreriment amb la simulació de les configuracions constructives 

degut a la complexitat dels programes informàtics utilitzats. 
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10. PRESSUPOST 

 

El pressupost d’aquest estudi ascendeix a 6.120€ (iva no inclòs). Aquest es troba 

detallat en el document budget (pressupost). 
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11. CONCLUSIONS 

Malgrat els resultats obtinguts en l’anàlisi d’alternatives mitjançant el mètode 

Press, es pot concloure que la millor alternativa des del punt de vista 

mediambiental és la E, mur cortina, ja que si no tenim en compte l’energia 

incorporada, que només es produirà una vegada en tota la vida útil de l’edifici, 

l’energia operacional i les emissions de CO2 són majors en aquesta alternativa.  

Si es desitja tenir en compte aquesta energia incorporada, la millor alternativa 

serà la A, però, tal i com sa dit anteriorment, es considera una energia que no es 

tindrà en compte degut a que només es produeix a l’any zero. És l’energia de 

fabricació dels materials i transport a peu de fàbrica, de manera que es 

considera molt més rellevant l’energia operacional i les emissions de CO2 

associades. 

També s’ha pogut observar que des del punt de vista econòmic, al llarg dels 

anys, l’alternativa E és més viable econòmicament parlant. Malgrat el seu elevat 

cost inicial, consumeix una energia més reduïda i, per tant, el cost de l’energia 

serà més petit. 

Malgrat els resultats obtinguts, aquest estudi es podria ampliar d’una manera 

considerable ja que un cop ja s’han obtingut uns resultats, aquests es podrien 

millorar mitjançant canvis en la configuració de les façanes. Entre d’altres, es 

podria canviar el gruix dels diferents components de les façanes i veure com 

aquest afecta sobre el comportament energètic del cas d’estudi. 

D’aquesta manera, podríem dir que aquest treball és un estudi inicial del 

comportament energètic de les diferents tipologies de façana utilitzades, però 

s’ha de tenir clar que hi ha moltes configuracions possibles a aplicar en aquest 

estudi, però s’ha acotat la llista per a realitzar un estudi inicial. 
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