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RESUM

El present treball té com a objectiu dur a terme  un anàlisis previ de l'edifici B1 del Campus Nord de la UPC, de 

l'entorn, instal·lacions, sistemes constructius, consums…

La Certificació Energètica de l'edifici és una C, una qualificació bastant favorable sabent que menys del 15% del 

parc edificatori de Barcelona està entre les 3 primeres categories. Tenim unes emissions de 27,1 kgCO2/m² així 

que estem en un rang d'alta eficiència energètica, un consum d'energia primària de 143 kWh/m2 any i una 

demanda de calefacció de 45,8  kWh/m2 any.

L'edifici és de 1989, data posterior a la Normativa referent a l'Aïllament Tèrmic dels Edificis de 1979 (NBE-CT 

79). Per tant, ja ens podem fer a la idea que compleix, en la majoria de requisits, amb la Normativa actual de 

Confort i Emissions. Com a primera proposta de millora, es proposa baixar encara més les emissions de CO2, 

actuant així en la mesura que sigui possible, en els punts més febles d'aquest aspecte.

Una vegada realitzades les comprovacions basades en els requisits que estableix el CTE sobre els límits

de transmitància tèrmica, es comprova que el punt a millorar es troba en les superfícies vidriades de tot l'edifici. 

Com a propostes de millora doncs substituïrem les finestres per altres de PVC i vidres baixos emissius per tal de 

complir els requisits del HE1. Amb aquesta mesura estalvíem un 17% respecte la situació inicial.

Les altres mesures proposades són la incorporació de plaques fotovoltaiques per la seva posterior distribució i/o 

autoconsum i un possible canvi de caldera ja que a molts edifici del campus s'estan susbtituint les antigues 

calderes per altres de condensació molt més eficients.

Amb aquests conjunts de mesures ja complim un dels objectius  de la Normativa Europea de Eficiencia 

Energètica que és reduir en un 20% les emissions de C02 a l'atmosfera.

L'altre objectiu del projecte ésobtenir el certificat energètic ja que pel  Real Decret 235/3013 va quedar regulada 

l'obligatorietat d'obtenir aquest certificat en tots els edificis públics que tinguin una superfície útil, superior a 

250m2 a més de que l'etiqueta energètica haurà de ser exhibida en un lloc preferent i visible. 
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1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest treball és dur a terme una avaluació energètica de l'edifici B1 del Campus Nord de la UPC. 

Realitzant aquesta avaluació es pretén obtenir informació sobre l'estat energètic de l'edifici i dels seus consums

des del 2015 fins el present moment.

Per fer aquest estudi s'analitzaran els consums de l'edifici, la seva envolvent i les instal·lacions per tal de dur a 

terme la certificació energètica. Amb aquesta avaluació obtindrem resultats reals de l'estat energètic actual de 

l'edifici que ens permetran decidir quines propostes de millora i estalvi podríem aplicar.

Fa uns anys aquest tipus d'avaluacions relacionades amb l'eficiència energètica dels edificis no era tan comú, 

però la precupació pel nostre entorn, la gran presència de les energies en el món de l'edificació i l'augment 

continu dels preus de l'energia fan que cada vegada  sigui unapràctica més habitual. 

A partir del document creat amb CE3X tindrem valors reals sobre el nostre consum i sobre les envolvents del 

nostre edifici que ens permetran triar en quins àmbits hauríem d'actuar.

Amb tot el conjunt d'informació i normatives aplicables aportarem mesures de millora que afavoreixin l'estalvi 

energètic.
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2. INFORMACIÓ PRÈVIA

Per començar hem d'entendre els motius de la certificació energètica i perquè cada vegada està agafant més 

importància en l'àmbit de l'edificació.

2.1. Marc històric i normatiu

Cada vegada l'edifici juga un paper més clau en el desenvolupament del canvi d'agent passiu consumidor a 

agent actiu productor i consumidor d'energia. L'edifici pot ser el lloc on s'integri la producció d'energia distribuïda 

amb energies renovables, on es fa efectiu l'autoconsum i on podem intercanviar energia amb altres elements en 

funció de cada moment.

Tot i així l'edificació és el sector amb més potencial de millora energètica. El 60% parc edificatori de Catalunya és

anterior a 1980, és a dir, anterior a la primera normativa obligatòria referent a l'aïllament tèrmic i només un 5% 

dels nostres edificis certificats pertanyen a les 3 millor categories.

En aquest aspecte la Generalitat de Catalunya porta a terme l'Estratègia Catalana de Renovació Energètica 

d'Edificis, per afavorir la millora del parc d'edificis català.

En l'ambit europeu, l'eficiència energètica dels edificis ocupa els primers llocs dins les polítiques energètiques de 

la UE, que ha impulsat un paquet de mesures legislatives per aconseguir els objectius sobre energia i canvi 

climàtic assumits per al 2020, 2030 i 2050. Les Directives Europees d'Eficiència Energètica (2012/27/EU) i 

d'Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) les que estableixen que tots els edificis(existents o d'obra nova) 

objecte de transaccions immobiliàries han d'obtenir un certificat d'eficiència energètica, i que tots els països 

membres han d'adoptar polítiques i estratègies per tal d'aconseguir que els edificis de nova construcció siguin de 

consum d'energia gairebé zero al final del 2020.

Sequint aquestes Directives, a Catalunya des de l'1 de juny de 2013 és obligatori obtenir el certificat energètic 

pels edificis i habitatges existents que es lloguin o venguin, i pels edificis o parts d'edificis on una autoritat pública

ocupi més de 250 m² i siguin freqüentats habitualment per públic. Al 2007 ja s'havia transposat la Directiva 

2002/91/CE, amb el Reial Decret 47/2007, pel qual es va aprovar el procediment per a la certificació energètica 

d'edificis de nova construcció.

Les normatives que han definit alguns aspectes de l'eficiència energètica a Catalunya són les següents:

 NBE-CT-79 de 1981 a 2006. Exigències tèrmiques dels diferents tancaments.

 NRE-AT-87 de 1989 a 2007. Millora alguns aspectes de la normativa.

 Codi Tècnic de l'Edificació de 2007 a 2014. Substitueix tota la normativa anterior i requereix que els 

edificis utilitzin mètodes que contribueixin a l'estalvi d'energia.

 De 2014 fins l'actualitat s'aplica el nou Codi Tècnic de l'Edificació de 2013.
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2.2. Certificació Energètica d'Edificis

Els procediments reconeguts per a la certificació energètica d'edificis a Espanya són els obtinguts amb el 
programari HULC, CE3, CE3X o CERMA disponibles des del portal web del Ministeri d'Energia i Turisme.

Per completar la certificació tant d'edificis existents com de nova construcció s'ha de realitzar la inscripció en el 
registre. Un cop fet aquest tràmit l'ICAEN revisarà i elaborarà l'etiqueta del certificat que es farà arribar al tècnic 
certificador, al propietari o al promotor en el cas d'edificis de nova construcció.

2.2.1. L'etiqueta energètica

L'etiqueta energètica mostra entre altres dades la qualificació energètica d'un edifici. L'escala de la qualifiació són

set lletres correltives, de la  A( edifici més eficient energèticament) a la G ( edifici menys eficient energèticament),

cada lletra implica un 30% d'estalvi respecte l'anterior. També ens informa sobre el consum anual d'energia 

(kWh·m2/any) i d'emissions de CO2 (kg CO2/m²·any).

Figura 2.1 Etiqueta energètica

És vàlida durant 10 anys i es pot renovar voluntàriament si s'adopten les mesures d'eficiència corresponents.
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3. AIXECAMENT DE DADES

3.1. Dades estàtiques

3.1.1. Descripció de l'edifici

L'edifici B1 (Arquitecte Josep Llinas i Carmona) està construït sobre una parcel·la de 740 m²   en zona urbana, 

formant part del campus universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya situat al carrer Jordi Girona,   1-3, 

08034, Barcelona.

L'edifici va ser construït l'any 1989, posterior a la NBC-CT-79, així doncs podem pensar que aquest edifici ja 

compleix alguns paràmetres d'aquesta normativa.

És un edifici de 4 plantes ( PS+PB+2+PC) d'uns 700 m²  aproximadament cada planta, amb un total de 2325,24 

m² útils, té un volum molt regular, façanes de mur de fàbrica de maó de doble fulla amb acabat vist i coberta 

invertida de grava. És un edifici molt similar a altres del campus.

Les seves façanes principals estan orientades a Sud-Est i Nord-Oest, aquest aspecte favoreix l'assolellament 

durant tot el dia. Les façanes compten amb nombroses obertures, la majoria finestres de dues fulles d'alumini 

amb vidre simple de 8mm.

La façana Nord-Est és per on es té accés a l'edifici, compta amb una gran porta de vidre protegida per una 

coberta lleugera en voladís.

La façana Sud-Oest està a tocar d'un edifici de la mateixa altura i amplada, això sumat a la seva orientació fa que

sigui una de les façanes amb menys radiació solar a part de la façana nord. Gairebé totes les seves obertures 

compten amb lames horitzontals d'alumini.

La coberta es invertida, no transitable, amb acabat de grava, en la seva part central compta amb una coberta 

lleugera de xapa de zinc amb lluernaris que donen llum a la planta inferior. Només té accés el personal de 

manteniment.

L'ús de l'edifici és docent, els espais es divideixen en aules, despatxos del professorat i laboratoris.

Figura 3.1  Situació
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3.1.2. Entorn geogràfic

L'edifici està situat al Campus Nord de la UPC, al carrer Jordi Girona n.º 1-3,08034, de Barcelona, en el districte 
4rt de Les Corts, indicat en les següents imatges extretes amb l'aplicació Google Maps:

L'edifici es troba en una zona a menys de 10 km de la línea de mar així que podríem considerar-la una zona 
humida.

3.1.3. Dades climàtiques

El clima de Barcelona és mediterrani, un clima suau i càlid amb poques precipitacions, en la següent taula tenim 
algunes dades referents a temperatures i precipitacions del 2016 per fer-nos una idea de temps en la zona on 
ens trobem.

GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DIC

Pluja
(mm)

1,1 39,9 44,2 68,1 28,7 19,4 16,9 17,6 95,7 75,8 38,5 34,3

ºC
mitjana

10,8 11,3 11,1 13,6 16,4 21,6 24,9 24,5 22,4 17,1 12,7 11,5

Taula 3.1. Taula de precipitacions i temperatures anuals de Barcelona, dades Observatori Fabra(2016).

Temperatura mitjana anual: 16,5 ºC

Precipitació anual:  480,2 mm

Radiació mitja diaria anual:  15605 KJ/m² 
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3.1.4.  Ventilació

La forma i tot el conjunt d'obertures practicables de les façanes donarien una bona ventilació dels espais, però la 

distribució interior no compta amb obertures per què es ventili adequadament. Si les divisions interiors 

comptessin amb obertures practicables hi podria haveruna bona ventilació creuada, la qual cosa és un gran 

avantatge a l'estiu ja que es pot reduir l'ús de l'aire acondicionat gràcies al corrent d'aire natural.

3.1.5.  Radiació solar a façanes

La façana Sud-Est és la que rep més radiació durant el dia, tot i tenir un edifici al davant de les mateixes 

caracterítiques és la façana amb més superfície i bona orientació solar. Tot i ser la façana amb més finestres 

aquestes compten amb persianes venecianes, a part també afavoreix la sombra dels arbres de l'exterior.

                          

                               

Foto 3.1 Façana Sud-Est                                          

Figura 3.2  Situació actual Figura 3.3  Situació òpima
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La façana Est rep radiació solar fins les 12 del matí aproximadament tot i que queda protegida pels arbres de 

l'exterior. La façana Sud-Oest també rep escasa radiació ja que té un edifici de la mateixa altura just davant.

La façana Nord-Oest rep llum difosa, mai directe.

Fotografia 3.2 Façana Nord-Oest                                                  
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3.1.6. Acústica

L'edifici B1 està a prop del carrer del Gran Capità però el trànsit no és la principal font de soroll ja que en tot el 
campus no està permès l'accés amb cap tipus de vehicle rodat, així que els seus exteriors només estan expostos
a vianants.

Per a saber els nivells de soroll d'aquesta zona s'ha consultat el mapa del soroll de la web de l'ajuntament de 
Barcelona.

Figura 3.4 Mapa del soroll de Barcelona.

Com es pot observar a la part del campus que toca el carrer el nivell de soroll és de 65-70 dB(A), però a la zona

del nostre edifici el nivell real és de 45-50 dB(A) durant el dia i <45 a partir de les 21 hores.
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3.1.7  Vegetació

Segons la informació rebuda per part dels jardiners del Campus Nord sabem que els arbes que envolten l'edifici 

per les façanes SE i NE són arbres de fulla pernne de l'espècie Tipuana Tipu.

Característiques: És un arbre de fulles tardanament caduques, de capçada arrodonida o en forma de para-sol, 

amb una alçària d'entre 9 i 30 m i una amplada de capçada d'entre 15 i 25 m, de branques flexuoses i 

branquillons pènduls. L'escorça és solcada, de color gris marronós. Les fulles són compostes, pinnades, fan 

entre 15 i 40 cm, amb folíols de 2 a 4,5 cm, i són de color verd mitjà a l'anvers i verd groguenc al revers. La 

floració es produeix als mesos de juny i juliol, amb flors de 2 a 3 cm de color groc carabassa que es reuneixen en

inflorescències que formen raïms pènduls de 5 a 15 cm de llargada. Els fruits són llegums alats de 5 a 7 cm i de 

color marró clar, que maduren a la tardor i romanen a l'arbre fins a l'hivern. 

En el nostre cas cap dels arbres supera els 5 metres ja que han estat podats recentment. En general generen 
poca sombra, però un cop florits ( juliol-agost) poden evitar la radiació directa en algunes estances de la planta 
baixa.

Fotografia 3.3.  Arbre Tipuana Tipu façana SE.
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3.1.8 Sistema constructiu

Les envolvents del'edifici són les següents:

1- Façana NO: 48 obertures + porta accés soterrani

2- Façana NE: 29 obertures + porta accés principal en planta baixa

3- Façana SE: 34 obertures

4- Façana SO: 39 obertures

5- Coberta invertida de grava

6- Coberta central amb lluernaris: 84 lluernaris

7- Coberta lleugera tribuna façana NO

8- Forjat sanitari

Cada tancament rep el mateix nom en el document annex de la certificació energètica.

3.1.9 Descripció de la envolvent

Els valors dels materials utilitzats són extrets del programa certificador CE3X i les dades introduïdes per tal 

d'obtenir aquests valors provenen de tota la documentació aportada pel personal de l'àrea de manteniment i 

serveis del Campus Nord de la UPC.

FAÇANES

El tancament genèric de façanes està format erfàbrica de totxo manual vist a una cara de 5x30x15cm, cambra 

d'aire, aïllament tèrmic = 3cm de gruix i paret de 5cm de totxo ceràmic perforat. Morter de la fàbrica fet amb 

ciment blanc i sorra de marbre.

                                                                                                  Taula 3.1. Superfícies de façana m² 

        

       

Imatge extreta CE3X.                           

Transmitància del tancament: 0,60 W/m2・K < 0,73 → Compleix.
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COBERTES

Es distingeixen els següents tipus de cobertes:

- Coberta plana transitable, tipus invertida, formada per làmina impermeabilitzada de cautxú butil, aïllant tèrmic 

de 4 cm de gruix tipus roof-mate o qualitat similar i 5cm de grava de diàmetre 3cm.

- Coberta sobre l'espai central formada per làmina impermeabilitzant asfàltica com a barrera de vapor, 4cm 

d'aïllant tèrmic i làmina metàl·lica de zinc amb juntes solapades. Lluernaris amb vidre laminar de 12mm.

- Coberta lleugera sobre perfileria metàl·lica, taulers d'alta denitat “PERMALI” o qualitat similar i planxa de zinc 

amb juntes solapades.

Taula 3.2 Transmitàncies cobertes

U lim =0,41

FORJAT SANITARI

Forjat format per un acabat de paviment de terrasso microgranit, col·locat sobre 5 cm de morter de ciment, sobre 

forjat ceràmic unidireccional.

Superfície total = 740,72 m² 

Transmitància tèrmica = 0,65  W/m2・K > 0,50 → No compleix.

FINESTRES I VIDRES

Aproximadament un 30% de la superfície de les façanes són obertures.

Tret d'alguna excepció la majoria de finestres són d'aquestes dos tipus:

Obertura tipus 1: finestres de 1,20 x 2,10m de dues fulles praticables d'alumini blanc sense trencament de pont 

tèrmic de la marca Technal amb vidre simple de 8mm. % opac= 25% ,U=5,7

Obertura tipus 2: finestres de 1,20x2,80m de dues fulles practicables d'alumini blanc sense trencament de pont 

tèrmic de la marca Technal amb vidre tipus climalit de 4-6-8mm a la façana NO i vidre simple de 8mm a la resta 

de façanes. % opac= 25%  ,U=3,90
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PONTS TÈRMICS

Els ponts tèrmics que ens afecten la nostra envolvent poden variar en funció de l'introducció que poguem 

interpretar i són els següents:

1-Pont tèrmic de trobada de façana amb forjat

2-Pont tèrmic de trobada de façana amb coberta

3-Pont tèrmic de contorn d'obertures

3.1.10  Instal·lacions

3.1.10.1 Electricitat

És una de les energies més utilitzades pels usuaris tot i ser de les més cares i contaminants.

Dins dels aparells que consumeixen electricitat trobem 3 grans grups.

-Il·luminació

-Equips de força

-Màquines d'acondicionament tèrmic

Il·luminació

La il·luminació artificial de la  majoria d'aules i despatxos està formada per fluorescents de 36W, 58W o 65W de 
la marca Philips, model TL-D Super 80, tenen una qualifiació A en l'etiqueta energètica, així que no caldrà actuar 
en l'il·luminació.

En les zones de pas i escales trobem fluorescents compactes també de la casa Philips de 14W, no donen gaire 
llum però suficient per l'ús d'aquestes zones.

En alguns departaments o laboratoris també hi trobem làmpades incandescents de 60W per donar més llum a 
les zones de treball a criteri de l'usuari.

Taula 3.3 Il·luminació
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MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25             MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 

 

Com ja hem dit la majoria de lluminàries ja tenen una etiqueta energèica alta per tant no caldrà actuar en aquest 
àmbit.

Equips de força

Aquest és l'inventari d'equips de força de tot l'edifici B1 amb les seves potències mitjanes:

Taula 3.4 Equips de força
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Màquines d'acondicionament tèrmic

L'edifici a part del seu sistema de calefacció disposa d'equips individuals tant per refrigerar com per calefactar, 
normalment a l'edificis'utilitzen per a refrigerar jaque com ja hem dit durant els mesos d'hivern ja hi ha la 
calefacció encesa.

Aquests dispositius són controlats només pels usuaris, de manera que cadascú ho encèn quan li convé sense 
cap tipus de control en el consum.

3.5 Taula

   

                Fotografia 3.4 Unitat interior(split)                                     Fotografia 3.5 Unitats eteriors en coberta

3.1.10.2  Gas natural

La companyia subministradora és Gas Natural(Endesa), que ens aporta el gas suficient per alimentar la caldera 

que hi ha des de que es va construir l'edifici, és de la marca Ygnis model EH-232 i té una potència nominal de 

267,4kw. En altres edificis del campus Nord ja s'ha procedit a canviar la caldera per a la millora de l'eficiència 

energètica, però aquest no és el cas del B1, aquesta doncs podria ser un de les possibles mesures de millora.

La caldera actual alimenta dos circuits de calefacció bitubular corresponents a les façanes Nord-Oest i Sud-Est i 

funciona de les 6.30h a les 21h.

   

Fotografia 3.6 Caldera
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Els radiadors són els originals de ferro fos de diferents marques però la majoria són Roca amb vàlvules de doble 

reglatge. Tarden en escalfar-se però també tarden en refredar-se, és a dir tenen una bona inèrcia tèrmica. Hi ha 

radiadors a totes les estances excepte en algunes del soterrani en més o menys quantitat depenent de la 

superfície.

Fotografia 3.7 Radiador existent

3.1.10.3  Aigua

Les instal·lacions de fontaneria estan repartides per les diferentes plantes però totes ala façana Nord-Oest. 

Taula 3.6 Aparells sanitaris

Totes les aixetes són tipus monobloc de la marca Roca i aixeta Presto amb tancament automàtic als 10s, això 

evita que es gasti aigua innecessàriament. La resta d'aparells no compta amb cap mecansime més d'estalvi 

d'aigua. L'instal·lació d'ACS es manté per la dutxa de la planta soterrani, funciona amb un termo elèctric de 30 

litres i 800W.
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3.2 DADES DINÀMIQUES

3.2.1 Relació d'espais i usos

L'edifici té tres tipus d'usos:

 Laboratoris

 Aules

 Despatxos                                                                Taula 3.7   Superfícies d'ocupació                                 

Laboratoris; 22%

Despatxos; 47%

Aules; 14%

Espais comuns; 16%

Laboratoris

Despatxos

Aules

Espais comuns

  Gràfica 3.1 Distribució d'espais                     

Els espais dedicats a activitats de l'edifici ocupen el 84%, el 16% restant són espais comuns com zones de 
pas,serveis..

L'ocupació és bastant baixa i irregular ja que molts dels usuaris són professors que venen als despatxos a les 
seves hores, pel que es fa difícil determinar l'ocupació diària de l'edifici.
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3.3.2  Consums

Es consums energètics de l'edifici s'han obtingut mitjançant la recopil·lació de dades extretes del programa 
SIRENA creat per la UPC.

SIRENA és un sistema propi d'informació i gestió dels recursos energètics dels que disposa el campus, en el qual 
pots obtenir dades actuals dels consums elèctrics i de gas.

El consum d'aigua de l'edifici B1 no es veu reflectit en el programa ja que apareix de manera conjunta amb la 
resta del campus.

En electricitat i gas no apareix el consum actual de l'edifici B1 però tenim dades de consums dels últims 3 anys.
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3.3.2.1  Consum elèctric

La instal·lació elèctrica engloba el consum de molts aparells, il·luminació, aparells d'aire acondicionat…

Ja que la facturació elèctrica del campus és conjunta haurem de realitzar una estimació a partir de les dades 
obtingudes del SIRENA.

Taula 3.8 Consums electricitat SIRENA
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Gràfica 3.2 Evolució anual consum electricitat
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Taula 3.9 Consum i cost teòric factura electricitat

Cost mitjà electricitat UPC= 0,06818€/kWh .            

Gràfica 3.3 Comparativa anual cost electricitat

Com es pot observar en les gràfiques el consum elèctric ha augmentat, ja sigui per un augment d'usuaris o per 

l'increment de l'ús de noves tecnologies o per l'abús aparells d'acondicionament tèrmic. El consum  ha crescut 

una mitjana d'un 30% de 2014 a 2016 que en termes energètics és un gran augment, econòmicament el cost ha 

augmentat uns 3500€ cada any.
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Consum diari

Observem que les hores de més consum són en el període entre de les 8.30h a les 20.30h. El consum diari en època lectiva 

es troba entre els 600 i els 700 kWh/dia.

Consum anual

Gràfica 3.5 Consum anual

El consum durant l'any és bastant equitatiu tret de l'agost que baixa molt i algun mes en què poguem tenir un consum una 

mica més elevat per l'ús dels aparells d'aire acondicionat.
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3.3.2.2. Consum Gas Natural

Per l'anàlisi del gas natural s'han revisat les factures cedides per la UPC i les dades obtingudes amb SIRENA.

FACTURES ENDESA

Taula 3.10 Consum factures gas natural (Endesa)
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Gràfica 3.6
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Gràfica 3.7 Comparativa anual gas.
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Gràfica 3.8 Comparativa anual cost gas.

De 2015 fins ara s'ha produït una baixada del consum del gas, potser per això en electricitat ha augmentat el consum, per 'ús 

de més dels aparells tèrmics.

Ja que la majoria de la gent entra a l'edifici a partir de les 8.30h caldria plantejar-se si és necessari encendre la calefacció a 

les 6.30h.
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3.3.2.3. Consum aigua

La facturació del campus d'aigua és conjunta així que haurem de realitzar una estimació sobre el seu consum.

Taula 3.11 aparells existents

Taula 3.12 Consums estimats d'aigua
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4. Avaluació energètica de l'edifici

A continuació es mostren imatges extretes del certificat energètic de l'edifici B1, per tal de saber la qualificació 

abans i després de les mesures de millora. Les mesures que s'han decidit adoptar és un canvi de finestres, la 

incorporació de panells fotovoltaics per a l'autoconsum i un possible canvi de caldera per un de condensació ja 

que l'actual comença a estar obsoleta.

Certificat energètic de l'edifici

Qualificació energètica de l'edifici en emissions:

Qualificació energètica de l'edifici en consum d'energia primària:

Qualificació energètica de l'edifici en demanda i consum de calefacció i refrigeració:
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Imatge 3.13 Qualifiació energètica del nostre edifici actual.

Com hem vist fins ara l'edifici en si compleix els requeriments de les envolvents tret d'alguns punts singulars, com per 

exemple la coberta lleugera o les finestres de vidre simple que tenen una transmitància elevada i n'hi ha una gran quantitat. 

Interpretant les dades del certificat podrem proposar una sèrie de mesures per a l'estalvi energètic i econòmic.

         Taula 3.13 Ulim C2                                          
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5. Propostes de millora

5.1. Millora de les finestres

Les finestres de vidre simple i alumini lacat  són un gran pont tèrmic en el nostre edifici ja que ocupen gran part 

de les façanes, per aquest motiu es proposa canviar-es per altres de la casa Veka de PVC i vidres baixos 

emissius que ens permetran tenir una transmitància de 1,4 en les nostres obertures la qual cosa suposarà una 

gran millora de cara a la demanda energètica.

 La marca Veka ens ofereix una molt bona gama de finestres tant en aïllament tèrmic com acústic i disposa de 

diferents dimensions que es poden adaptar al nostre edifici.

Tipus Unitats €/unitat Subtotal PEM
1,2x2,1 78 476,56 37171,68

45365,731,2x2,8 15 546,27 8194,05
21% IVA 9526,8033
Cost 54892,5333
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5.2. Incorporació de plaques fotovoltaiques

Un dels aspectes que poden donar més joc és la incorporació d'energies renovable, tant sigui per a la injecció a 

la red o per a l'autoconsum. Fem una cosa o l'altre ens interessaran un tipus de moduls fotovoltaics o d'altres, 

així que introduirem unes dades estàndard al CE3x perquè calculi la millora en l'estalvi energètic.

Donat l'espai que disposem en coberta i sabent que s'hi hauran de realitzar operacions de manteniment hem 

decidit instal·lar dos kits solars, un de 20 plaques i dos de 6. Són plaques de dimensions 1644x944 mm que 

ocupen en planta una superfície total de 51 m².

Amb aquests kits es pot estalviar a l'any entre 1400€ i 2000€ depenent de la ubicació de la instal·lació i tenen 

una vida útil de 25-30 anys.

El total de la instal·lació generarà 28,7 kWh/dia en hivern i 57,90 kWh/dia, que cobreix el consum propi de l'edifici

segons l'època de l'any, i pot significar excedent que pot ser distribuït a la red elèctrica.

 

Mòduls fotovoltaics en coberta Sup= 41 m2 

Avantatges de l'autoconsum

.Rendibilitat: l'evolució de la tecnologia fotovoltaica ha fet que l'energia solar sigui ja competitiva amb la resta de

fonts de generació, i permet als usuaris estalviar diners de la seva factura elèctrica des del primer dia.

.Autosuficiència: generar i consumir la nostra pròpia energia solar ens proporciona una gran independència pel 

que fa a les grans companyies elèctriques i els seus abusius preus de la llum.

.Sostenibilitat: en tractar-se d'una energia neta, no emet gasos contaminants i per tant és respectuosa amb el 

medi ambient, contribuint en la lluita contra el canvi climàtic.

.Fàcil manteniment: encara que sí és recomanable comptar amb l'ajuda d'un professional per a la seva 

instal·lació, no són necessaris grans coneixements tècnics per al manteniment dels panells solars, que solen 

tenir una vida útil d'entre 20 i 30 anys. 
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5.3 Calefacció – Nova caldera

L'horari d'ús és de 6.30h a 21h, tenint en compte que la gent entra a partir de les 8.30h seria positiu consensuar 

unhorari òptim d'encesa. Passa algo similar amb la zonificació, molt poca gent utilitza aquest edifici regularment i 

tothom ho fa en zones diferents, si tothom es posés d'acord per utilitzar els mateixos espais planificant bé els 

horaris es podria prescindir de la calefacció d'una de les façanes en moltes ocasions.

El sistema de calefacció és correcte però s'ha detectat que en molts despatxos els radiadors estan tapats per 

mobles

Ús correcte radiadors: Els radiadors de fosa basen la seva eficiència en 2 factors: la radiació i la convecció, per 

la qual cosa, si s'obstaculitzen amb objectes el rendiment d'aquests disminueix. En alguns casos s'ha observat 

que es troben darrere de mobles pel que no poden escalfar per radiació, o tenen algun altre objecte molt prop de 

la part superior(prestatgeries) pel que no els permet escalfar per convecció. 

Els radiadors de ferro colat antigament cobrien molt bé les expectatives tèrmiques perquè el carbó era l'element 

combustible i tenien un alt poder calorífic, però amb el Gas Natural, costa més escalfar una estada, ja que la 

calor que emet es queda bastant concentrat al voltant d'ell i es necessiten més hores de funcionament de la 

caldera, augmentant el consum. 

En molts dels edificis del campus s'ha procedit a canviar la caldera per noves de condensació,ja que la normativa

prohibeix instal·lar-ne d'altres, així que nosaltres també introduïrem aquesta mesura en el CE3X.

En altres edificis del campus de característiques similars al nostre s'han instal·lat conjunts de dues calderes de 

100kW cada una, tot i que l'antiga caldera donava una potència d'uns 260 kW amb els 200 kW de les noves 

calderes de condensació que són molt més eficients i un bon control del consum podrem cobrir la demanda 

perfectament segons el personal de manteniment.

Hem escollit dues calderes murals de condensació a gas amb cremador modulant Logamax plus GB162 de la 

casa Buderus, només per a calefacció. 
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Fotografia 5.2 Fitxa tècnica nova caldera                  

5.4. Resum mesures de millora

Les següents dades qualitatives i econòmiques de les mesures de millora han estat extretes de l'arxiu 

CE3X.

Taula 5.3 Comparativa conjunts de millora

Com podem observar la substitució de finestres és la mesura que més tardarem a recuperar però és la que aporta més 

estalvi energètic i ens donaria una qualificació més elevada en el certificat energètic.

Taula 5.3 Comparativa conjunts de millora

Mesures de millora Dda Cal. Dda Ref. Emis Cal. Emis Ref. Emis Iiluminació Emis. Globals Estalvi
Cas base 63,3G 19,9B 19,5G 4B 8,9A 32,6C
Subsitució finestres 45,8G 19B 14,1G 3,8B 8,9A 27,1B 17,1
Nova caldera 63,3G 19,9B 16,8G 4B 8,9A 29,9C 8,3
Plaques fotovoltaiques 63,3G 19,9B 19,5G 4B 8,9A 31,3C 4,2

Mesures de millora Vida útil Cost € Anys d'amortització VAN teòric (€)
Subsitució finestres 100 54892,53 31,9 635385.0
Plaques fotovoltaiques 30 9898 15 19093.2



Avaluació energètica de l'edifici B1 Campus Nord UPC      37

6 . Conclusions

L'objectiu del present treball ha estat fer una avaluació energètica de l'edifici per tal de saber dades reals sobre el

seu consum energètic  i també poder obtenir el certificat energètic de l'edifici.

L'edifici data de 1989, quan ja existien normatives referents a l'aïllament tèrmic amb la qual cosa el nostre edifici 

ja compleix en la majoria de paràmetres tèrmics de la envolvent, és pr això que no s'ha volgut actuar sobre sobre

aquest àmbit.

La qualificació de la certificació és una C, una qualificació alta tenint en compte el parc edificatori de Catalunya.

Un dels punts dèbils són les finestres ja que la majoria són de vidre simple i alumini sense RPT i al tenir façanes 

amb molta superfície d'obertures això fa que tinguem moltes pèrdues i que la demanda sigui més gran.

No s'ha actuat en la il·luminació ja que la majoria de les lluminàries ja compten amb una bona qualificació 

energètica.

L'aspecte més negatiu de la certificació és la demanda energètica que ens resulta ser de 45,8 kWh/m2 any,  com

ja hem dit aquest és un problema degut a les actuals finestres que ja s'ha proposat de substituir.

En general l'edifici té un consum i un rendiment elèctric regular però resulta impossible controlar el consum dels 

aparells d'aire acondicionat de cada estança, la qual cosa fa que ens alguns mesos puntuals es pugui disparar el 

consum.

El canvi de caldera faria que l'edifici fos més net en emissions i esteés adaptat a la normativa vigent.

Aplicant tots els conjunts de millora proposats l'edifici obtindria una B en la qualificació energètica i reduïria la 

despesa energètica en més d'un 20%.
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Total mòduls fotovoltaics: 32 ut de 1644 x 944 x 50mm

Superfície en planta = 51 m2
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S= 21.76 m2

Capacitat 50 alumnes

S= 82.95 m2

AULA (250)

S= 14.18 m2

LABORATORI
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S= 12.26 m2
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AULES
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edifici B1 Campus Nord
Dirección C/ Jordi Girona 1-3
Municipio Barcelona Código Postal 08034
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1989
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 5924301DF2852D0001DZ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Martí Folch Borràs NIF(NIE) 39935757Y
Razón social - NIF -
Domicilio C/ Pintor Casas 26
Municipio Barcelona Código Postal 08031
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: martifb93@gmail.com Teléfono 617094755
Titulación habilitante según normativa vigente Estudiant de Grau en Arquitectura tècnica i edificació
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 106.3

 169.6 BB106.3-172.8

C172.8-265.8

D265.8-345.5

E345.5-425.3

F425.3-531.6

G≥ 531.6

A< 18.3

B18.3-29.8

 32.6 CC29.8-45.8

D45.8-59.6

E59.6-73.3

F73.3-91.6

G≥ 91.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética 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: 23/03/2018

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2325.24

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana NE Fachada 151.66 0.60 Conocidas
Façana SE Fachada 417.69 0.60 Conocidas
Façana SO Fachada 184.95 0.60 Conocidas
Façana NO Fachada 352.2 0.60 Conocidas
Coberta invertida grava Cubierta 484.2 0.22 Conocidas
Coberta central lluernaris Cubierta 79.28 0.62 Conocidas
Coberta lleugera Cubierta 80.6 0.95 Conocidas
Mur soterrani NO Fachada 67.15 1.91 Estimadas
Mur soterrani NE Fachada 67.15 1.03 Estimadas
Mur soterrani SE Fachada 67.15 1.91 Estimadas
Forjat sanitari Partición Interior 740.42 0.65 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres FNE1 Hueco 70.56 5.70 0.63 Estimado Estimado
Finestres FNE2 Hueco 3.48 5.70 0.63 Estimado Estimado
Accés principal Hueco 13.8 5.70 0.63 Estimado Estimado
Finestres FSE1 Hueco 40.32 5.70 0.63 Estimado Estimado
Finestres FSE2 Hueco 45.24 5.70 0.63 Estimado Estimado
Finestres FSE3 Hueco 6.96 5.70 0.24 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres FSE4 Hueco 5.04 3.90 0.22 Estimado Estimado
Finestres FSE5 Hueco 1.5 5.70 0.63 Estimado Estimado
Finestres FSO1 Hueco 70.56 3.90 0.22 Estimado Estimado
Finestres FSO2 Hueco 16.32 5.70 0.24 Estimado Estimado
Finestres FSO3 Hueco 6.96 5.70 0.24 Estimado Estimado
Finestres FSO4 Hueco 2.52 5.70 0.24 Estimado Estimado
Finestres FNO1 Hueco 35.28 5.70 0.63 Estimado Estimado
Finestres FNO2 Hueco 83.52 3.90 0.58 Estimado Estimado
Finestres FNO3 Hueco 4.81 5.70 0.74 Estimado Estimado
Finestres FNO4 Hueco 7.2 5.70 0.63 Estimado Estimado
Finestres FNO5 Hueco 10.08 2.81 0.51 Estimado Estimado
Lluernaris coberta central Lucernario 27.72 5.70 0.75 Estimado Estimado
Finestres FNO6 Hueco 1.5 5.70 0.63 Estimado Estimado
Accés soterrani Hueco 6.7 5.70 0.15 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció Caldera Estándar 267.42 81.8 Gas Natural Estimado

Refrigeració Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Refrigeració Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 164.9 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 5.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
TOTALES 7.61

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2325.24 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 18.3

B18.3-29.8

 32.6 CC29.8-45.8

D45.8-59.6

E59.6-73.3

F73.3-91.6

G≥ 91.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] G
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

19.49 0.21

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
4.00 8.94

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 13.15 30569.86
Emisiones CO2 por otros combustibles 19.49 45320.19

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 106.3

 169.6 BB106.3-172.8

C172.8-265.8

D265.8-345.5

E345.5-425.3

F425.3-531.6

G≥ 531.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

92.04 1.26

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
23.59 52.76

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 2.0

B2.0-3.2

C3.2-5.0

D5.0-6.5

E6.5-8.0

F8.0-9.9

 63.3 GG≥ 9.9

A< 17.2

 19.9 BB17.2-27.9

C27.9-43.0

D43.0-55.8

E55.8-68.7

F68.7-85.9

G≥ 85.9

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Finestres de PVC i vidres baixos emissius

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 106.3

 143.1 BB106.3-172.8

C172.8-265.8

D265.8-345.5

E345.5-425.3

F425.3-531.6

G≥ 531.6

A< 18.3

 27.1 BB18.3-29.8

C29.8-45.8

D45.8-59.6

E59.6-73.3

F73.3-91.6

G≥ 91.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 2.0

B2.0-3.2

C3.2-5.0

D5.0-6.5

E6.5-8.0

F8.0-9.9

 45.8 GG≥ 9.9

A< 17.2

 19.0 BB17.2-27.9

C27.9-43.0

D43.0-55.8

E55.8-68.7

F68.7-85.9

G≥ 85.9

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 55.97 27.6% 11.51 4.7% 0.64 0.0% 27.00 0.0% 95.13 18.7%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
66.61 G 27.6% 22.49 B 4.7% 1.26 G 0.0% 52.76 A 0.0% 143.1

2 B 15.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 14.11 G 27.6% 3.81 B 4.7% 0.21 G 0.0% 8.94 A 0.0% 27.07 B 17.1%

Demanda [kWh/m² año] 45.79 G 27.6% 18.98 B 4.7%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
54892.53 €
Otros datos de interés
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Incorporació de plaques fotovoltaiques

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 106.3

 161.5 BB106.3-172.8

C172.8-265.8

D265.8-345.5

E345.5-425.3

F425.3-531.6

G≥ 531.6

A< 18.3

B18.3-29.8

 31.3 CC29.8-45.8

D45.8-59.6

E59.6-73.3

F73.3-91.6

G≥ 91.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 2.0

B2.0-3.2

C3.2-5.0

D5.0-6.5

E6.5-8.0

F8.0-9.9

 63.3 GG≥ 9.9

A< 17.2

 19.9 BB17.2-27.9

C27.9-43.0

D43.0-55.8

E55.8-68.7

F68.7-85.9

G≥ 85.9

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 77.34 0.0% 12.07 0.0% 0.68 -5.1% 27.00 0.0% 112.89 3.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
92.04 G 0.0% 23.59 B 0.0% 1.32 G -5.1% 52.76 A 0.0% 161.5

1 B 4.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 19.49 G 0.0% 4.00 B 0.0% 0.22 G -5.1% 8.94 A 0.0% 31.26 C 4.2%

Demanda [kWh/m² año] 63.27 G 0.0% 19.91 B 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
9898.0 €
Otros datos de interés
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Nova caldera

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 106.3

 156.9 BB106.3-172.8

C172.8-265.8

D265.8-345.5

E345.5-425.3

F425.3-531.6

G≥ 531.6

A< 18.3

B18.3-29.8

 29.9 CC29.8-45.8

D45.8-59.6

E59.6-73.3

F73.3-91.6

G≥ 91.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 2.0

B2.0-3.2

C3.2-5.0

D5.0-6.5

E6.5-8.0

F8.0-9.9

 63.3 GG≥ 9.9

A< 17.2

 19.9 BB17.2-27.9

C27.9-43.0

D43.0-55.8

E55.8-68.7

F68.7-85.9

G≥ 85.9

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 66.60 13.9% 12.07 0.0% 0.64 0.0% 27.00 0.0% 106.32 9.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
79.25 G 13.9% 23.59 B 0.0% 1.26 G 0.0% 52.76 A 0.0% 156.8

6 B 7.5%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 16.78 G 13.9% 4.00 B 0.0% 0.21 G 0.0% 8.94 A 0.0% 29.93 C 8.3%

Demanda [kWh/m² año] 63.27 G 0.0% 19.91 B 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 22/03/2018

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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SUMMARY

The present work aims to carry out a previous analysis of building B1 of the North Campus of the UPC, of the 

surroundings, installations, constructive systems, consumptions ...

The Energy Certification of the building is a C, a fairly favorable rating knowing that less than 15% of Barcelona's 

building park is among the 3 first categories. We have some emissions of 27.1 kgCO2 / m² so we are in a high 

energy efficiency range, a primary energy consumption of 143 kWh / m2 year and a demand for heating of 45.8 

kWh / m2 per year.

The building is from 1989, a date subsequent to the Regulations regarding the Thermal Insulation of Buildings of 

1979 (NBE-CT 79). Therefore, we can already make the idea that it meets, in most requirements, the current 

Regulations for Comfort and Emissions. As a first proposal for improvement, it is proposed to lower CO2 

emissions, thus acting as far as possible, in the weakest points of this aspect.

Once the checks based on the requirements established by the CTE on the limits have been made

of thermal transmittance, it is verified that the point to improve is in the glazed surfaces of the whole building.

As proposals for improvement, we will replace the windows for others of PVC and low emission glasses in order 

to meet the requirements of HE1. With this measure, we saved 17% from the initial situation.

The other proposed measures are the incorporation of photovoltaic panels for their subsequent distribution and / 

or self-consumption and a possible boiler change as many old buildings on the campus are being replaced by 

more efficient condensation boilers.

With these sets of measures we already fulfill one of the objectives of the European Energy Efficiency 

Regulations that is to reduce by 20% the emissions of C02 into the atmosphere.

The other objective of the project is to obtain the energy certificate, since by Royal Decree 235/3013 the 

obligation to obtain this certificate in all public buildings with a useful surface, more than 250m2 apart from the 

label Energy must be exhibited in a preferable and visible place.
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1. INTRODUCTION

The objective of this work is to carry out an energy evaluation of building B1 of the Campus Nord of the UPC. 

This assessment is intended to obtain information about the energy state of the building and its consumption 

from 2015 to the present.

To do this study, the consumption of the building, its surroundings and the installations will be analyzed in order 

to carry out the energy certification. With this evaluation we will obtain real results of the current energy state of 

the building that will allow us to decide which improvement and savings proposals we could apply.

A few years ago, this type of assessment related to the energy efficiency of the buildings was not so common, 

but the importance of our environment, the great presence of energy in the building world and the continuous 

increase in the prices of buildings. The energy makes it increasingly unpractical.

From the document created with CE3X we will have real values  about our consumption and the surroundings of

our building that will allow us to choose in areas we should act.

With all the set of information and applicable regulations we will provide better measures that favor energy 

savings.
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2. PREVIOUS INFORMATION

To start we must understand the reasons for the energy certification and because it is increasingly gaining more 

importance in the field of construction.

2.1. Historical and normative mark

Each time the building plays a key role in the development of the change of passive consumer agent to active 

agent producing and consuming energy. The building can be the place where the production of energy distributed 

with renewable energies is integrated, where self-consumption becomes effective and where we can exchange 

energy with other elements according to each moment.

However, construction is the sector with the greatest potential for energy improvement. 60% of Catalonia's 

building park dates back to 1980, that is, prior to the first mandatory regulations regarding thermal insulation and 

only 5% of our certified buildings belong to the 3 best categories.

In this regard, the Generalitat de Catalunya carries out the Catalan Energy Renovation Strategy for Buildings, to 

promote the improvement of the Catalan building park.

In the European sphere, the energy efficiency of buildings occupies the first places within EU energy policies, 

which has driven a package of legislative measures to achieve the goals of energy and climate change assumed 

for 2020, 2030 and 2050. The European Energy Efficiency Directives (2012/27 / EU) and Energy Efficiency in 

Buildings (2010/31 / EU) which establish that all buildings (existing or newly built) Obtain a certificate of energy 

efficiency, and that all the member countries must adopt policies and strategies in order to ensure that newly built 

buildings use almost zero power consumption by the end of 2020.

Following these Directives, in Catalonia from June 1, 2013 it is mandatory to obtain the energy certificate for the 

existing buildings and houses that are rented or sold, and for the buildings or parts of buildings where a public 

authority occupy more than 250 m² and They are frequently frequented by the public. In 2007, Directive 2002/91 / 

EC had already been transposed, with Royal Decree 47/2007, which approved the procedure for the energy 

certification of newly built buildings.

The regulations that have defined some aspects of energy efficiency in Catalonia are the following:

· NBE-CT-79 from 1981 to 2006. Thermal requirements of the different enclosures.

· NRE-AT-87 from 1989 to 2007. Improves some aspects of the regulations.

• Technical Building Code from 2007 to 2014. It replaces all previous regulations and requires buildings to use 

methods that contribute to energy savings.

 From 2014 until now, the new Technical Building Code for 2013 will be applied.
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2.2. Energy Building Certification

The recognized procedures for the energy certification of buildings in Spain are those obtained with the HULC, 

CE3, CE3X or CERMA software available from the Ministry of Energy and Tourism website.

To complete the certification of both existing and new buildings, the registration must be registered. Once this 

procedure has been completed, ICAEN will review and develop the label of the certificate that will be sent to the 

certification technician, the owner or the developer in the case of newly built buildings.

2.2.1. The energy tag

The energy label shows, among other data, the energy rating of a building. The scale of the qualification is seven 

letters correlatives, of the A (building more efficiently energetically) in the G (building less efficient energetically), 

each letter implies a 30% savings with respect to the previous one. It also informs us about the annual energy 

consumption (kWh · m2 / year) and CO2 emissions (kg CO2 / m² · year).

It is valid for 10 years and can be renewed voluntarily if the corresponding efficiency measures are adopted.

It is valid for 10 years and can be renewed voluntarily if the corresponding efficiency measures are adopted.

.
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3. DATA FITTING

3.1. STATIC DATA

3.1.1. Description of the building

Building B1 (Architect Josep Llinas i Carmona) is built on a plot of 740 m² in urban area, forming part of the 

university campus of the Polytechnic University of Catalonia located at Jordi Girona Street, 1-3, 08034, 

Barcelona.

The building was built in 1989, after NBC-CT-79, so we can think that this building already meets some 

parameters of this regulation.

It is a 4-story building (PS + PB + 2 + PC) of about 700 m² approximately each floor, with a total of 2325.24 m² 

useful, has a very regular volume, facades of double-leaf brick factory wall with visible finish and inverted cover of

gravel. It is a building very similar to others on the campus.

Its main facades are oriented to the South-East and the North-West, this aspect favors sunshine throughout the 

day. The facades have numerous openings, most of them with two aluminum windows with simple 8mm glass.

The north-east façade is where access to the building has access, it has a large glass door protected by a 

lightweight covered roof.

The South-West facade is close to a building of the same height and width, this added to its orientation makes it 

one of the facades with less solar radiation apart from the north façade. Almost all of its openings have horizontal 

aluminum slats.

The cover is inverted, not transitable, with gravel finishing, in its central part it has a lightweight cover of zinc 

sheet with skylights that give light to the lower floor. The maintenance staff only has access.

The use of the building is educational, the spaces are divided into classrooms, professorship offices and 

laboratories.
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3.1.2. Geographic environment

The building is located on the North Campus of the UPC, in the street Jordi Girona nº 1-3,08034, of Barcelona, in 
the district 4 of Les Corts, indicated in the following images extracted with the application Google Maps:

3.1.3. Climatic data

The climate of Barcelona is Mediterranean, a mild and warm climate with few precipitations, in the following table 

we have some data referring to temperatures and precipitations of 2016 to give us an idea of time in the area 

where we are.

GEN FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DIC

Pluja
(mm)

1,1 39,9 44,2 68,1 28,7 19,4 16,9 17,6 95,7 75,8 38,5 34,3

ºC
mitjana

10,8 11,3 11,1 13,6 16,4 21,6 24,9 24,5 22,4 17,1 12,7 11,5

Taula 3. Taula de precipitacions i temperatures anuals de Barcelona, dades Observatori Fabra(2016).

Annual average temperature: 16.5 ºC

Annual precipitation: 480.2 mm

Annual average radiation per day: 15605 KJ / m²
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3.1.4. Ventilation

The shape and all the practicable openings of the facades would give good ventilation of the spaces, but the 

interior distribution does not have openings so it is ventilated properly. If the interior divisions had practicable 

openings, there could be good cross-ventilation, which is a great advantage in the summer since the use of air 

conditioning can be reduced thanks to the natural air flow.

3.1.5. Solar radiation on facades

The south-east facade is the one that receives more radiation during the day, although having a building in front of

the same characteristics is the facade with more surface and good solar orientation. Despite being the facade 

with more windows these have Venetian blinds, apart from it also favors the shade of trees from outside.

                          

                               

Foto 3.1.5  Façana Sud-Est                                          

Figura 3.1.5  Situació òpimaFigura 3.1.4  Situació actual
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The East façade receives solar radiation until about 12 in the morning although it is protected by trees from 

outside. The South-West facade also receives low radiation since it has a building of the same height just in front.

The North-West façade receives widespread, never-ending light.

Fotografia 3.1.5. Façana Nord-Oest                                                  
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3.1.6. Acoustics

Building B1 is close to the Gran Capitán Street but the traffic is not the main source of noise since access to any 

type of vehicle is not allowed on the entire campus, so its exteriors are only exposed to pedestrian

To find out the noise levels in this area, the noise map of the Barcelona City Council website has been consulted.

As can be seen in the part of the campus that touches the street the noise level is 65-70 dB (A), but in the area of 

our building the real level is 45-50 dB (A) during the day and <45 after 21 hours..
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3.1.7 Vegetation

According to the information received from the gardeners of the Campus Nord we know that the arches that 

surround the building through the SE and NE facades are perennial trees of the Tipuana Tipu species.

Characteristics: It is a tree of deciduous leaves, with a rounded or parasol shape, with an altitude of between 9 

and 30 m and a width of 15-25 m. Height, with flexuous branches and twigs, pendulums. The crust is furrowed, 

brownish gray. The leaves are composed, pinnate, they are between 15 and 40 cm, with leaflets of 2 to 4.5 cm, 

and are medium in green to the obverse and yellowish green on the reverse. Flowering takes place in the months 

of June and July, with flowers of 2 to 3 cm yellow pumpkin that meet in inflorescences that form pendant grapes 

from 5 to 15 cm long. The fruits are legumes wings of 5 to 7 cm and of light brown color, that mature in the 

autumn and remain in the tree until the winter.

 In our case none of the trees exceeds 5 meters since they have been pruned recently. Generally they generate 

little shade, but once they are blossomed (July-August) they can avoid direct radiation in some rooms on the 

ground floor.

Fotografia 3.1.7.  Arbre Tipuana Tipu façana SE.
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3.1.8 Construction system

The enclosures of the building are the following:

1- Facade NO: 48 openings + leads to basement access

2- Facade NE: 29 openings + main access door on the ground floor

3- Facade SE: 34 openings

4-  Facade SO: 39 openings

5- Inverted cover of gravel

6- Central cover with skylights: 84 skylights

7- Cover light tribune facade NO

8- Sanitary fence

Each closure receives the same name in the annex document of the energy certification.

3.1.9 Description of the envelope

The values of the materials used are extracted from the CE · X certification program and the data introduced to 

obtain these values come from all the documentation provided by the staff of the maintenance and services area 

of the North Campus of the UPC.

FACADES

The generic facade closure is formed by a manual brick erupting on a 5x30x15cm face, air chamber, thermal 

insulation = 3cm thick and 5cm wall of perforated ceramic brick. Factory mortar made with white cement and 

marble sand.

                                                                                                  Taula 3.1.8 Superfícies de façana m² 

      Imatge

extreta

CE3X.         

Transmitance of the closure: 0.60 W / m2 · K <0.73 → Complies.

Transmitància del tancament: 0,60 W/m2・K < 0,73 → Compleix.
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COVERED

The following types of covers are distinguished:

- Transitable flat cover, inverted type, formed by a sheet of waterproofed butyl rubber, thermal insulation 4 cm 

thick roof-mate or similar quality and 5cm gravel diameter 3cm.

- Cover on the central space formed by asphalt waterproofing sheet as a barrier of steam, 4cm of thermal 

insulation and metal sheet of zinc with overlapping joints. Glasses with 12mm laminated glass.

- Lightweight cover on metal profile, high-quality "PERMALI" panels or similar quality and zinc plating with 

overlapping joints.

Taula 3.1.9 Transmitàncies cobertes

U lim =0,41

HEALTH FORWARD

Forged formed by a microgranite terrarium floor finish, placed on 5 cm of cement mortar, on unidirectional 

ceramic forging.

Total area = 740.72 m²

Thermal transmittance = 0.65 W / m2 · K> 0.50 → Not met.

Transmitància tèrmica = 0,65  W/m2・K > 0,50 → No compleix.

WINDOWS AND GLASSES

Approximately 30% of the surface of the facades are openings.

Except for some exception most windows are of these two types:

Type 1 aperture: 1.20x2,10 double-laminated aluminum windows white aluminum without thermal break of the 

Technal brand with simple 8mm glass. % opac = 25%, U = 5.7

Type 2 aperture: 1.20x2.90 double-laminated white aluminum windows without breakage of thermal bridge of the 

Technal brand with climalit type glass 4-6-8mm on the NO facade and simple 8mm glass to the rest of facades % 

opac = 25%, U = 3.90

THERMAL BRACKETS
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The thermal bridges that affect our surroundings can vary depending on the introduction that we can interpret and

are the following:

1-Thermal bridge of facade encounter with wrought iron

2-Thermal bridge of encounter of facade with cover

3-Thermal bridge of contour of openings

3.1.10 Installations

3.1.10.1 Electricity

It is one of the energies most commonly used by users despite being the most expensive and polluting.

In the appliances that consume electricity we find 3 large groups.

-Ilumination

- Force machines

-Thermal conditioning machines

Lighting

The artificial lighting of most classrooms and offices is formed by 36W, 58W or 65W fluorescents of the Philips 

brand, the TL-D Super 80 model, have a qualification A on the energy label, so it will not be necessary to act in 

the lighting

In the passage and stair areas we find compact fluorescents also from the 14W Philips house, they do not give 

much light but enough for the use of these areas.

In some departments or laboratories there are also incandescent bulbs of 60W to give more light to work areas 

according to the user.

Taula 3.1.10.1 Il·luminació
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MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25             MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 

 

As we have said, most of the luminaires already have a high energy label, therefore it will not be necessary to act 

in this field.

Force equipment

This is the inventory of force equipment throughout the B1 building with its medium powers:

Taula 3.1...Equips de força
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Thermal conditioning machines

The building, apart from its heating system, has individual equipment for both refrigeration and heating, usually in 
the buildings, used to cool down as already mentioned during the winter months, the heating is on.

These devices are controlled only by users, so that everyone lights up when it suits you without any control over 
the consumption.

Taula

   

                Fotografia xx Unitat interior(split)                                     Fotografia xx Unitats eteriors en coberta

3.1.10.2 Natural gas

The supply company is Gas Natural (Endesa), which provides us with enough gas to supply the boiler from the 
building was built, belongs to the brand Ygnis model EH-232 and has a nominal power of 267, 4kw. In other 
buildings on the North campus, the boiler has been changed to improve energy efficiency, but this is not the case 
with B1, which could be one of the possible improvement measures.

The current boiler feeds two bitubular heating circuits, from 6:30 a.m. to 9 p.m.



Avaluació energètica de l'edifici B1 Campus Nord UPC      19

   Fotografia xx Caldera

The radiators are the cast iron originals of different brands but most are Rock with double-stitched valves. They 
start to warm up but they also take on cooling, that is, they have a good thermal inertia.

Fotografia 3.6 Radiador existent

3.1.10.3  Water

The plumbing facilities are spread across the different plants, but all of the north-west facade.

 

Taula 3.7 Aparells sanitaris

All faucets are type monobloc of the Roca brand and Presto tap with automatic closing at 10s, this avoids that 

water is spent unnecessarily. The rest of the devices do not have any mechanical means of saving water. The 

installation of ACS is maintained by the shower of the basement, works with a 30 liter electric thermometer and 

800W.
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3.2 DYNAMIC DATA

3.2.1 Relationship of spaces and uses

The building has three types of uses:

 Laboratories

 Classrooms

 Offices                                                     

Taula xx   Superfícies d'ocupació                                  

Laboratoris; 22%

Despatxos; 47%

Aules; 14%

Espais comuns; 16%

Laboratoris

Despatxos

Aules

Espais comuns

  Gràfica xx Distribució d'espais                     

The spaces dedicated to activities of the building occupy 84%, the remaining 16% are common spaces such as 
passageways, services ...

The occupation is quite low and irregular, since many of the users are professors who come to the offices in their 
hours, making it difficult to determine the daily occupation of the building.

3.3.2 Consumables

The energy consumption of the building was obtained by collecting data extracted from the SIRENA program 
created by the UPC.
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SIRENA is a system of information and management of the energy resources available to the campus, in which 
you can obtain current data on electricity and gas consumption.

The water consumption of building B1 is not reflected in the program since it appears in conjunction with the rest 
of the campus.

In electricity and gas the current consumption of building B1 does not appear but we have consumption data for 
the last 3 years.

3.3.2.1 Electrical consumption

The electrical installation encompasses the consumption of many appliances, lighting, air conditioners ...

Since the electrical billing of the campus is joint, we will have to make an estimate based on the data obtained 
from the SIRENA.

Taula xx Consums electricitat SIRENA
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