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Resum 

Aquest projecte és una col·laboració amb Oasiurbà, una entitat sense ànim de lucre. L’objectiu del 

treball és estudiar el comportament de diferents actuacions en un habitatge del barri del Raval, a 

Barcelona. El programari de càlcul Fluent permet dur a terme simulacions tèrmiques sobre una 

geometria virtual, la qual representa l’habitatge estudiat.  

Per a cada proposta d’actuacions s’ha duplicat el cas d’estudi, però sense modificar-ne la geometria, 

de manera que per simular els efectes de les actuacions a l’habitatge el que es fa és calcular les 

propietats equivalents que hauria de tenir la superfície en concret del cas original. Els resultats que 

s’obtenen de les simulacions són les temperatures i els fluxos de calor tant a l’hivern, per corroborar 

que les actuacions compleixen la seva funció, com a l’estiu, per comprovar que no són perjudicials 

en condicions oposades a les d’hivern. 

Contrastant els resultats tèrmics de la variable objectiu a millorar, que és la temperatura interior 

de les habitacions durant els mesos d’hivern, amb un estudi econòmic del cost de cada proposta 

d’actuacions, s’extreuen conclusions per acabar determinant quina és la proposta més viable per 

executar en l’habitatge real. 

  



  Memòria 

ii   

Resumen 

Este proyecto es una colaboración con Oasiurbà, una entidad sin ánimo de lucro. El objetivo del 

trabajo es estudiar el comportamiento de diferentes actuaciones en una vivienda del barrio del 

Raval, en Barcelona. El programa de cálculo Fluent permite llevar a cabo simulaciones térmicas 

sobre una geometría virtual, el cual representa la vivienda estudiada.  

Para cada propuesta de actuaciones se ha duplicado el caso de estudio, pero sin modificar la 

geometría, de manera que para simular los efectos de las actuaciones en la vivienda lo que se hace 

es calcular las propiedades equivalentes que debería tener la superficie en concreto del caso 

original. Los resultados que se obtienen de las simulaciones son las temperaturas y los flujos de 

calor tanto en invierno, para corroborar que las actuaciones cumplen su función, como en verano, 

para comprobar que no son perjudiciales en condiciones opuestas a las de invierno. 

Contrastando los resultados térmicos de la variable objetivo a mejorar, que es la temperatura 

interior de las habitaciones durante los meses de invierno, con un estudio económico del coste de 

cada propuesta de actuaciones, se extraen conclusiones para acabar determinando cuál es la 

propuesta más viable para ejecutar en la vivienda real.   
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Abstract 

This project is a collaboration with Oasiurba, a non-profit organization. The aim of the work is to 

study the behaviour of different actions in a dwelling ubicated in the Raval district, in Barcelona. 

Fluent calculation software allows thermal simulations to be performed on a virtual geometry, 

which represents the studied dwelling. 

For each action proposal the case study has been modified, but without modifying its geometry, so 

that to simulate action’s effects in the dwelling what is done is to calculate the equivalent properties 

that the specific surface of the original case should have. The results obtained from the simulations 

are the temperatures and the heat flows both in winter, to corroborate that the performances fulfil 

their function, and in summer, to check that they are not harmful in winter opposite conditions. 

Contrasting thermal results of the objective variable to be improved, which is rooms interior 

temperature during winter months, with an economical study of each proposed action, conclusions 

are drawn to end up determining which is the most viable proposal to run in the real dwelling. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

Oasiurbà és una organització sense ànim de lucre ubicada en el nucli d’un dels barris més precaris 

de Barcelona: el Raval. El projecte “REEHABILITANT: Rehabilitació energètica exprés per a llars 

vulnerables” neix de la col·laboració entre el Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (UPC 

– CDIF), la Càtedra UPC – JG per a la Sostenibilitat en Edificacions i Oasiurbà. 

La finalitat del projecte Reehabilitant és millorar les condicions de benestar tèrmic dels edificis del 

Raval, així com l’avaluació del consum energètic destinat a la climatització d’habitatges de famílies 

amb problemes econòmics o en risc de vulnerabilitat energètica. Per aconseguir-ho, es vol 

confeccionar un catàleg informatiu amb les diverses actuacions possibles que es poden 

implementar en un habitatge per millorar-ne les seves condicions tèrmiques. Complementant 

aquest catàleg amb vídeos i tríptics explicatius es busca que cadascú estigui suficientment informat 

en termes energètics i econòmics sobre què és el que més li convé fer en la situació en la que es 

troba per a poder millorar les seves condicions de vida des del punt de vista de l’eficiència 

energètica (Catanzaro 2019).   

1.2. Motivació 

La motivació per aquest treball comença el 28 d’octubre del 2019, dia que l’EEBE va realitzar la 

jornada “Introducció als Edificis de Consum gairebé Nul - Nearly Zero Energy Buildings (nZEB)” 

(Escola d’Enginyeria de Barcelona Est 2019). A arrel d’aquesta jornada s’inicien les converses amb 

el professor Alfredo Guardo Zabaleta, tutor del treball, i la col·laboració amb l’ONG Oasiurbà per 

contribuir a desenvolupar un projecte tan humà i tan necessari com és Reehabilitant. 

Ajudar a persones necessitades posant en pràctica els coneixements adquirits al llarg de quatre 

cursos de carrera universitària és una de les millors opcions per culminar una formació acadèmica, 

sota un punt de vista personal. 

1.3. Requeriments previs 

Aquest treball està estretament relacionat amb el que va desenvolupar Gerard Muñoz Estoquera 

l’any 2019 (Muñoz 2019). El primer requeriment, doncs, era disposar de la geometria de l’habitatge 
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objecte d’estudi i un estudi de mallat consistent per a conèixer els valors òptims referents a la malla 

per tal d’obtenir resultats fiables i concloents. 

Donat que s’han realitzat petites modificacions en la geometria desenvolupada pel Sr. Muñoz, 

també ha sigut necessari tenir coneixements bàsics en el programari utilitzat per a modelar 

l’habitatge: SolidWorks. Tenir un domini de la importació de models geomètrics d’un programari a 

un altre i de les diferents aplicacions disponibles en Ansys, programa utilitzat per a desenvolupar 

les simulacions i extraure resultats, són dos requeriments previs més indispensables pel correcte 

desenvolupament d’aquest treball. 

Per últim, tenir correctament assimilats els conceptes explicats en les matèries Mecànica de Fluids, 

Termodinàmica i Transferència de Calor i Enginyeria Tèrmica impartides al llarg del grau, doncs 

seran de vital aplicació en el càlcul de les propietats equivalents dels elements estructurals de 

l’habitatge. 
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2. Introducció 

La pobresa energètica és molt present en múltiples barris de Barcelona. En el document La pobresa 

energètica a la demarcació de Barcelona (Associació Ecoserveis 2016) es troba un esquema molt 

il·lustratiu de totes les causes, agrupades per sectors i degudament explicades, de l’aparició de la 

pobresa energètica.  

 
Figura 2-1: Causes de la pobresa energètica a Barcelona (Associació Ecoserveis 2016, p. 8) 

Les conseqüències que comporta abasten des de múltiples impactes en la salut dels ocupants dels 

habitatges en risc de vulnerabilitat energètica fins a la degradació dels edificis. Això acaba 

comportant l’endeutament de les persones afectades per tal de solucionar parcialment algun dels 

múltiples problemes que tenen, ja que és habitual que aquestes persones no es trobin en 

condicions econòmiques ideals (Associació Ecoserveis 2016, p. 16). 

Davant d’un escenari com aquest, la implicació en projectes com els que s’estan promovent des 

d’Oasiurbà esdevé tant necessari com moralment obligatori. 

L’habitatge d’estudi es troba en el barri del Raval. És un dels barris del casc antic de Barcelona. Fins 

l’any 1859 va estar envoltat de muralles, les quals es van haver d’enderrocar pel fort creixement 

que patia la ciutat. Amb el pas dels anys, degut a la proximitat del port i a la forta presència de 
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l’habitatge obrer, s’ha acabat convertint en un barri d’immigrants on són molt freqüents els 

problemes socials (Turisme de Barcelona). Aquests fets es veuen recolzats per dades, concretament 

les del Gabinet Tècnic de Programació de l’ajuntament de Barcelona. L’índex de renda de la població 

en relació amb la mitjana de Barcelona (índex 100) és de 71,2 a data del 2017. Altres indicadors 

alarmants de la situació que s’està vivint al Raval són el percentatge d’habitatges per sota de 61 

metres quadrats i el percentatge d’habitatges construïts abans dels 1960 a data del 2019: 56% i 

80,8% respectivament (Gabinet Tècnic de Programació Oficina Municipal de Dades 2019). 

L’abandonament d’aquest barri durant els últims anys s’ha posat de manifest en múltiples 

situacions, fent que cada vegada més persones visquin en condicions precàries i en llars en risc de 

vulnerabilitat energètica. Tothom hauria de tenir dret a un habitatge digne i malauradament no és 

així. Moltes famílies en condicions de pobresa energètica passen hiverns molt durs degut al mal 

estat en el que es troben els seus habitatges. Davant d’aquesta problemàtica l’objectiu d’Oasiurba 

i, per tant, d’aquest treball, és proposar solucions a baix cost assequibles per aquelles famílies més 

necessitades que els permetin millorar les seves condicions de vida. 

2.1. Objectius del treball 

2.1.1. Objectius generals 

L’objectiu general d’aquest treball és estudiar el comportament tèrmic de diferents actuacions de 

millora d’eficiència de l’envoltant d’un habitatge en risc de vulnerabilitat energètica mitjançant 

simulacions computacionals en un programari de càlcul.  

Donat que el projecte no es troba en una fase inicial, en aquest treball s’ha pogut ampliar el nombre 

d’actuacions estudiades i realitzar una comparativa entre el comportament de dites actuacions tant 

a l’estiu com a l’hivern. 

2.1.2. Objectius específics 

En la següent enumeració es presenten els objectius específics referents a aquest treball: 

1. Millorar la geometria virtual de l’habitatge estudiat modelant el sostre amb més detall. 

2. Revisar i verificar els càlculs realitzats amb anterioritat sobre el projecte. 

3. Crear un full de càlcul versàtil per calcular variants del cas d’estudi amb facilitat i rapidesa. 

4. Calcular les propietats equivalents de l’habitatge per a les diferents actuacions 

implementades. 

5. Simular les mateixes combinacions d’actuacions en condicions d’estiu i d’hivern per a poder 

contrastar la millora tèrmica durant tot un any. 
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6. Perfeccionar una metodologia de càlcul sòlida que serveixi de base per a propers estudis 

del mateix projecte 

2.2. Abast del treball 

L’abast d’aquest treball es limita a extreure conclusions sobre un seguit de combinacions 

d’actuacions plantejades per l’equip d’arquitectes d’Oasiurbà per executar a l’habitatge ubicat al 

Carrer Sant Ramón 2, 4º 2ª. Per tant, no forma part d’aquest treball ni la fase inicial de plantejament 

del cas d’estudi, realització i preparació de la geometria; ni la fase d’execució de la combinació més 

apropiada per l’habitatge segons aquest mateix treball. 

En el desenvolupament d’aquest treball s’han realitzat simulacions computacionals fent ús d’un 

model de l’habitatge ja dissenyat i preparat per a començar les simulacions. L’eix principal del 

treball ha sigut el càlcul de les propietats físiques i tèrmiques equivalents (densitat, conductivitat 

tèrmica i calor específica) dels elements de l’habitatge sobre els que s’ha decidit actuar. 
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3. Marc teòric 

3.1. Eficiència energètica 

S’entén com a eficiència energètica l’optimització dels recursos energètics, de manera que 

s’aconsegueixi assolir majors objectius consumint menys recursos. Traslladat a l’àmbit de 

l’edificació, l’eficiència energètica d’un edifici es determina mesurant o calculant el consum 

d’energia anual necessari per tal de satisfer les seves necessitats. Aquesta mesura o càlcul ha de ser 

realitzada en unes condicions normals, tant de funcionament com d’ocupació (Subdirección 

General de Planificación Energética 2015, p. 4).  

Per a qualificar l’eficiència energètica d’un habitatge s’utilitzen diversos indicadors que ajuden a la 

comprensió de l’estat, parlant en termes energètics. Els indicadors que s’exposaran a continuació 

contemplen el consum d’energia destinat als següents aspectes: 

- Calefacció 

- Refrigeració 

- Ventilació 

- Producció d’aigua calenta sanitària 

- Il·luminació 

Existeix una clara classificació entre els indicadors utilitzats per qualificar l’eficiència energètica d’un 

edifici, els quals es troben representats a la Figura 3-1: 

 
Figura 3-1: Esquema dels indicadors d'eficiència energètica 

•Emissions anuals de CO2

•Consum anual d'energia primària no renovable

Indicadors principals o globals

•Demanda energètica anual de calefacció

•Demanda energètica anual de refrigeració

•Consum anual d'energia primària no renovable desagregada per 
serveis

•Emissions anuals de CO2 desagregada per serveis

•Emissions anuals de CO2 desagregada per consum elèctric i per altres 
combustibles

Indicadors complementaris
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L’obtenció de cadascun d’aquests indicadors, així com la metodologia de càlcul a seguir per 

determinar paràmetres com la demanda energètica o el consum energètic es troben especificats al 

Reial Decret 235/2013 (Ministerio de la Presidencia 2013) en aplicació de la Directiva 2010/31/UE 

(PARLAMENTO EUROPEO i CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 2010). 

Els edificis d’ús residencial privat, és a dir, els habitatges, es classifiquen dins d’una escala de set 

lletres. Aquesta escala comprèn des de la lletra A, la qual està associada als edificis més eficients, 

fins a la lletra G, la qual està associada als menys eficients. La classificació es realitza per a tots els 

paràmetres d’eficiència energètica. 

Taula 3-1: Qualificació energètica i índexs per a habitatges (Subdirección General de Planificación Energética 2015, p. 5) 

 

La formulació a seguir per a obtenir els dos índexs C1 i C2 és la següent: 

 

𝐶1 =

𝑅 ·
𝐼0
𝐼�̅�
− 1

2 · (𝑅 − 1)
+ 0,6 

(3-1) 

 

𝐶2 =

𝑅′ ·
𝐼0
𝐼�̅�
− 1

2 · (𝑅′ − 1)
+ 0,5 

(3-2) 

On (Subdirección General de Planificación Energética 2015, p. 6): 

𝐼0 Valor de l’indicador analitzat en l’edifici estudiat 
𝐼�̅� Valor mig de l’indicador del parc de referència d’edificis nous 

d’ús residencial privat 
𝑅 Rati entre el valor de 𝐼�̅� i el valor de l’indicador corresponen al 

percentil del 10% del parc de referència d’edificis nous d’ús 
residencial privat 

𝐼�̅� Valor mig de l’indicador del parc de referència d’edificis 
existents d’ús residencial privat 

𝑅′ Rati entre el valor de 𝐼�̅� i el valor de l’indicador corresponen al 
percentil del 10% del parc de referència d’edificis existents d’ús 
residencial privat 
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3.1.1. Etiqueta d’eficiència energètica 

La representació de la qualificació d’un habitatge una vegada s’han calculat els indicadors explicats 

en l’apartat anterior es realitza mitjançant l’etiqueta d’eficiència energètica. A la Figura 3-2 se’n 

troba el model estàndard, modificable per facilitar-ne la seva lectura sempre que se’n conservi el 

format i les proporcions (Subdirección General de Planificación Energética 2015, p. 6). 

 
Figura 3-2: Model d'etiqueta d'eficiència energètica (Subdirección General de Planificación Energética 2015, p. 14) 

L’existència d’una etiqueta per avaluar com d’eficient és un edifici energèticament parlant ajuda a 

promoure la construcció de nous edificis cada vegada més eficients, així com la rehabilitació 

d’edificis antics per tal de millorar-ne la seva categoria. També suposa la inclusió d’una nova 

variable en la decisió per part dels compradors a l’hora d’adquirir una propietat (Muñoz 2019, p. 

33). 

3.2. Mecanismes de transferència de calor 

La calor, entesa com aquella forma d’energia que es pot transferir d’un sistema a un altre quan 

entre ells existeix una diferència de temperatura, pot intercanviar-se mitjançant tres mecanismes 
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diferents. En els següents apartats es troben explicats aquests mecanismes. És condició obligatòria 

per a que es produeixi un intercanvi de calor que existeixi una diferència de temperatura. A més, 

es pot garantir que la transferència de calor sempre succeirà del medi que es troba a més 

temperatura al que es troba a menys temperatura. Aquest procés es detindrà en el moment que 

els dos medis estiguin a la mateixa temperatura i, per tant, hagi deixat d’existir una diferència de 

temperatures entre ells. (Çengel i Ghajar 2013, p. 17) 

3.2.1. Conducció 

La conducció és la transferència d’energia entre partícules com a resultat de la interacció entre 

elles. El sentit d’aquesta transferència sempre serà de les partícules més energètiques a les menys 

energètiques. Es pot donar tant en gasos i líquids, fruit de les col·lisions i la difusió de les partícules 

mentre es mouen aleatòriament; com en sòlids, degut per una banda al transport d’energia per 

part dels electrons lliures i per altra banda a les vibracions de les molècules. (Çengel i Ghajar 2013, 

p. 18) 

La llei de Fourier de la conducció de calor (1822) és la que descriu aquest fenomen: 

 
�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘 · 𝐴 ·

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

(3-3) 

On: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 Tassa de transferència de calor per conducció 
𝑘 Conductivitat tèrmica 
𝐴 Àrea 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 Gradient de temperatura 

Aquesta equació està escrita en forma diferencial, on 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 seria el pendent de la corba de 

temperatura d’un gràfic T-x per a una posició x. Quan no es treballa en casos infinitesimals no és 

necessari treballar en el format diferencial: 

 
�̇�𝐶𝑂𝑁𝐷 = −𝑘 · 𝐴 ·

∆𝑇

∆𝑥
 

(3-4) 

On: 

�̇�𝐶𝑂𝑁𝐷 Tassa de transferència de calor 
𝑘 Conductivitat tèrmica 
𝐴 Àrea 
∆𝑇 Diferència de temperatura 
∆𝑥 Gruix de la capa 

La Figura 3-3 il·lustra les diferents variables presentades en l’equació (3-4): 
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Figura 3-3: Conducció de calor a través d'una paret plana (Çengel i Ghajar 2013, p. 18) 

𝐴 fa referència a l’àrea de secció transversal a través de la qual es produeix la transferència de calor. 

Aquesta àrea sempre ha de ser normal a la direcció en que succeeix l’anterior esmentada 

transferència. Seguint amb la mateixa argumentació ∆𝑥 és el gruix de la capa a través de la qual 

s’intercanvia calor i aquesta mesura ha de ser presa en la mateixa direcció del flux de calor.  

∆𝑇 és la diferència de temperatura entre els dos medis que interactuen. Donat que el calor sempre 

es transfereix de més a menys temperatura, aquesta diferència sempre serà negativa. Així doncs, 

el signe negatiu de l’equació garanteix que la tassa de transferència de calor sempre serà un valor 

positiu quan es produeixi al llarg de la direcció positiva de l’eix x (Çengel i Ghajar 2013, p. 18). Per 

últim, 𝑘 és la conductivitat tèrmica, definida com la raó de transferència de calor a través d’un gruix 

unitari del material per unitat d’àrea per unitat de diferència de temperatura (Çengel i Ghajar 2013, 

p. 21). Com més alt sigui el valor de la conductivitat tèrmica, menys resistència oposarà el material 

a transferir calor a través seu. A la Figura 3-4 es poden observar els ordres de magnitud d’aquest 

paràmetre per a un conjunt de famílies de materials concret. 
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Figura 3-4: Conductivitat tèrmica de diversos materials a temperatura ambient (Çengel i Ghajar 2013, p. 21) 

3.2.2. Convecció 

La convecció és el mecanisme de transferència de calor que es produeix entre una superfície sòlida 

i el volum de líquid o gas que està en moviment. Així doncs, la convecció abasta els fenòmens de la 

conducció i el moviment de fluids per a que es produeixi l’intercanvi de calor. Com més ràpid és el 

moviment al que es desplaça un fluid, major és la transferència de calor per convecció. 

Anàlogament, si el fluid no presenta moviment, l’intercanvi de calor únicament es produeix per 

conducció. (Çengel i Ghajar 2013, p. 25) 

Es distingeixen dos tipus de convecció: convecció forçada i convecció natural (o lliure). Aquesta 

classificació està basada en la causa del moviment del fluid. Si el fluid ha adquirit velocitat 

únicament com a conseqüència de la diferència de densitats (la qual varia amb la temperatura) es 

considera que la convecció és natural. Quan es modifica la velocitat del fluid a voluntat mitjançant 

medis externs, la convecció és considerada forçada. 

El fenomen de la convecció és complex, però tot i així es poden observar certes relacions que 

queden expressades en la llei de Newton del refredament: 

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ · 𝐴𝑠 · (𝑇𝑠 − 𝑇∞) 
(3-5) 

On: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 Tassa de transferència de calor 
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ℎ Coeficient de transferència de calor per convecció 
𝐴𝑠 Àrea superficial 
𝑇𝑠 Temperatura de la superfície 
𝑇∞ Temperatura del fluid 

𝐴𝑠 simbolitza l’àrea de la superfície a través de la qual es produeix la transferència de calor per 

convecció i 𝑇𝑠 és la temperatura d’aquesta superfície. 𝑇∞, com s’ha especificat amb anterioritat, és 

la temperatura del fluid en moviment. No obstant això, el fluid presenta un gradient de temperatura 

que decreix a mesura que s’allunya de la superfície calenta. Així doncs, aquesta temperatura ha de 

ser mesurada a una distància suficientment allunyada de la superfície, per tal que la lectura no 

estigui alterada. Per tal d’ajudar a la comprensió de l’equació (3-5), la Figura 3-5 serveix com a 

il·lustració gràfica dels termes que la componen: 

 
Figura 3-5: Exemple de transferència de calor per convecció (Çengel i Ghajar 2013, p. 26) 

Per últim, especificar que el coeficient de transferència de calor per convecció ℎ no és una propietat 

del fluid, sinó que s’obté a partir d’un procés experimental en el que intervenen altres variables 

com la configuració geomètrica de la superfície o la naturalesa del moviment del fluid. A la Taula 

3-2 s’hi troben recollits valors típics d’aquest coeficient: 

Taula 3-2: Valors típics del coeficient de transferència de calor per convecció (Çengel i Ghajar 2013, p. 26) 

Tipus de convecció ℎ,𝑊 𝑚2 · º𝐶⁄  

Convecció lliure de gasos 2 – 5 

Convecció lliure de líquids 10 – 1.000 

Convecció forçada de gasos 25 – 250 

Convecció forçada de líquids 50 – 20.000 

Ebullició i condensació 2.500 – 100.000 
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3.2.3. Radiació 

Les configuracions electròniques dels àtoms i molècules varien. Com a conseqüència d’aquest fet, 

la matèria emet energia en forma d’ones electromagnètiques. A aquest fenomen se’l coneix com a 

radiació. 

La radiació tèrmica resulta d’especial interès en l’àmbit d’estudi de la transferència de calor. Es 

defineix com la forma de radiació emesa pels cossos degut a la seva temperatura (Çengel i Ghajar 

2013, p. 27) i es pot emetre, absorbir o transmetre. La llei de Stefan-Boltzmann expressa la raó 

màxima de la radiació que és possible emetre des d’una superfície a una temperatura determinada: 

 
�̇�𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎,𝑚à𝑥 = 𝜎 · 𝐴𝑠 · 𝑇𝑠

4 (3-6) 

On: 

�̇�𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎,𝑚à𝑥 Radiació del cos negre 

𝜎 Constant de Stefan-Boltzmann; 5,67 · 10−8𝑊 𝑚2 · 𝐾4⁄  
𝐴𝑠 Àrea superficial que emet radiació 
𝑇𝑠 Temperatura de la superfície 

Aquesta radiació màxima idealitzada únicament pot ser emesa per un cos negre. Qualsevol 

superfície real a la mateixa temperatura emetrà una radiació menor a la del cos negre. Existeix una 

relació entre les radiacions d’un cos negre i qualsevol altra superfície real: la emissivitat 𝜀. 

 �̇�𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎 = 𝜀 · 𝜎 · 𝐴𝑠 · 𝑇𝑠
4 

(3-7) 

El valor de l’emissivitat sempre estarà comprés entre 0 i 1, sent 1 el corresponent valor a un cos 

negre. 

Una altra propietat destacable pel que fa a la radiació tèrmica és l’absortivitat, entesa com la fracció 

de radiació incident que és absorbida per la superfície: 𝛼.  

 �̇�𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝛼 · �̇�𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 
(3-8) 

 

 
Figura 3-6: Absorció de la radiació incident (Çengel i Ghajar 2013, p. 28) 
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De la mateixa manera que l’emissivitat, l’absortivitat també és un paràmetre comprés entre 0 i 1, 

associant al cos negre l’extrem de l’interval 1. A més, aquests dos paràmetres queden estretament 

relacionats amb la llei de Kirchhoff de la radiació, la qual afirma que la emissivitat i la absortivitat 

d’una superfície a una temperatura i longitud d’ona donades són iguals (Çengel i Ghajar 2013, p. 

28). No obstant això, hi ha molts altres escenaris en els que no són iguals. La diferència entre les 

raons de radiació emesa i absorbida proporciona la transferència neta de calor per radiació, valor 

altament complex de determinar en múltiples ocasions, ja que depèn tant de les propietats de les 

superfícies com de la posició relativa entre elles. 

La raó neta de la transferència de calor per radiació en una situació com la il·lustrada a la Figura 

3-7, on el medi (en aquest cas aire) no interfereix amb la radiació, es pot calcular a partir de la 

següent equació: 

 �̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 · 𝜎 · 𝐴𝑠 · (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

4 ) 
(3-9) 

 
Figura 3-7: Transferència de calor per radiació (Çengel i Ghajar 2013, p. 29) 

Igual que la convecció era conseqüència de la combinació de dos efectes, la radiació tampoc esdevé 

de forma independent, sinó que paral·lelament també existeix transferència de calor por conducció 

o convecció (en funció de si existeix un moviment massiu del gas). Sent aquesta la situació, el càlcul 

de la transferència de calor total passa per sumar les diferents contribucions del dos mecanismes 

de transferència. Suposant que el segon mecanisme fos convecció: 

 �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 + �̇�𝑟𝑎𝑑 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑) + 𝜀𝜎𝐴𝑠(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

4 ) 
(3-10) 

Donada la complexitat de l’equació, a mode de simplificació es defineix el coeficient combinat de 

transferència de calor, l’objectiu del qual és englobar els efectes de la convecció i de la radiació: 

 ℎ𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝜀𝜎(𝑇𝑠 + 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑)(𝑇𝑠
2 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

2 ) 
(3-11) 

Substituint l’equació (3-11) en la (3-10): 
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 �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡 · 𝐴𝑠 · (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑) 
(3-12) 

El coeficient combinat és una clara modificació del coeficient de transferència de calor per 

convecció. L’objectiu d’aquesta modificació és incloure els efectes de la radiació, però no sempre 

són prou significatius com per tenir-los en compte. Normalment la radiació esdevé significativa 

quan paral·lelament és produeix transferència de calor per conducció o per convecció natural, però 

quan es té convecció forçada el procediment habitual és menystenir els efectes produïts per la 

radiació (Çengel i Ghajar 2013, p. 29). 

3.3. Sistema de resistències tèrmiques 

Abans d’explicar el que és un sistema de resistències tèrmiques, és convenient introduir el concepte 

de resistència tèrmica. Focalitzant en el mecanisme de transferència de calor per conducció, es pot 

observar que l’equació (3-4) explicada a l’apartat 3.2.1 es pot expressar d’una manera alternativa: 

 
�̇�𝐶𝑂𝑁𝐷 =

𝑇1 − 𝑇2
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑

 
(3-13) 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 representa la resistència tèrmica del medi a través del qual s’està produint la transferència 

de calor i depèn dels següents paràmetres: 

 
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =

𝐿

𝐴 · 𝑘
 

(3-14) 

On: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 Resistència tèrmica per conducció 
𝐿 Gruix 
𝐴 Àrea normal a la direcció de la transferència de calor 
𝑘 Conductivitat tèrmica del medi 

Anàlogament, de les equacions (3-5) i (3-9) explicades en els apartats 3.2.2 i 3.2.3 respectivament, 

es poden deduir les expressions corresponents a les resistències tèrmiques per a transferència de 

calor per convecció i per radiació: 

 
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =

1

𝐴𝑠 · ℎ
 

(3-15) 

On: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 Resistència tèrmica per convecció 
𝐴𝑠 Àrea superficial 
ℎ Coeficient de transferència de calor per convecció 
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𝑅𝑟𝑎𝑑 =

1

𝐴𝑠 · ℎ𝑟𝑎𝑑
 

(3-16) 

On: 

𝑅𝑟𝑎𝑑 Resistència tèrmica per radiació 
𝐴𝑠 Àrea superficial 
ℎ𝑟𝑎𝑑 Coeficient de transferència de calor per radiació 

Els sistemes de resistències tèrmiques sorgeixen de la necessitat d’analitzar intercanvis de calor on 

hi intervenen diversos mecanismes de transferència de calor. El més habitual i el que es veurà en 

el desenvolupament de la metodologia d’aquest mateix treball és un intercanvi de calor a través 

d’una o més capes sòlides i, a més, amb contribució de convecció per ambdós costats.  

 
Figura 3-8: Xarxa de resistències tèrmiques per a la transferència de calor a través d'una paret plana subjecta a 

convecció per ambdós costats (Çengel i Ghajar 2013, p. 139) 

Suposant que 𝑇∞1 és major que 𝑇∞2, en condicions estacionàries es pot afirmar que la raó de la 

convecció de calor cap a la paret és igual a la raó de conducció de calor a través de la paret i, a la 

vegada, és igual a la raó de convecció de calor des de la paret (Çengel i Ghajar 2013, p. 139). 

Si s’expressa matemàticament el raonament de l’apartat anterior: 

 
�̇� = ℎ1 · 𝐴 · (𝑇∞1 − 𝑇1) = 𝑘 · 𝐴 ·

𝑇1 − 𝑇2
𝐿

= ℎ2 · 𝐴 · (𝑇2 − 𝑇∞2) 
(3-17) 

Incorporant el concepte de resistència tèrmica, l’expressió (3-17) es converteix en: 

 
�̇� =

𝑇∞1 − 𝑇1
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,1

=
𝑇1 − 𝑇2
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑

=
𝑇2 − 𝑇∞2
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,2

 
(3-18) 

Per a realitzar l’última simplificació és necessari utilitzar una identitat matemàtica referent a 

fraccions equivalents: donat un nombre qualsevol de fraccions equivalents, la fracció resultant de 
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sumar tots el numeradors i denominadors de les fraccions equivalents, també serà equivalent a 

aquestes. Expressat algebraicament: 

𝑎1
𝑏1
=
𝑎2
𝑏2
= ⋯ =

𝑎𝑛
𝑏𝑛
= 𝑐 →

𝑎1 + 𝑎2 +⋯+ 𝑎𝑛
𝑏1 + 𝑏2 +⋯+ 𝑏𝑛

= 𝑐 

D’aquesta manera, l’expressió (3-18) esdevé: 

 
�̇� =

𝑇∞1 − 𝑇∞2
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 
(3-19) 

On: 

 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,2 
(3-20) 

Així doncs, per a qualsevol sistema de resistències tèrmiques en sèrie, el càlcul de la seva resistència 

equivalent es realitza mitjançant l’equació (3-21): 

 
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(3-21) 

Si es donés el cas que la conducció es produeix a través de dos materials diferents situats un darrere 

de l’altre, la solució seria tan senzilla com afegir la resistència tèrmica corresponent al tram restant 

a la suma de la resistència tèrmica total. Si es volgués calcular la resistència tèrmica total per a una 

disposició en paral·lel, de la mateixa manera que es fa amb el càlcul de resistències equivalents en 

circuits elèctrics, es realitzaria mitjançant la següent equació: 

 
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1

∑ 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1

 
(3-22) 

Per últim, mencionar l’existència d’un coeficient molt comú sobretot en els càlculs de transferència 

de calor a través de finestres i d’un ús comercial força estès: el coeficient de transferència de calor 

total U (Çengel i Ghajar 2013, p. 140). 

Si s’expressa la transferència de calor d’una manera anàloga a la llei de Newton del refredament: 

 �̇� = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇 
(3-23) 

On: 

�̇� Tassa de transferència de calor 
𝑈 Coeficient de transferència de calor total [𝑊 𝑚2 · 𝐾⁄ ] 
𝐴 Àrea normal a la direcció de la transferència de calor 
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∆𝑇 Diferència de temperatures 

Combinant les equacions (3-19) i (3-23) es dedueix el següent: 

 
𝑈 · 𝐴 =

1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(3-24) 

A mode de conclusió, es pot afirmar que el coeficient de transferència de calor total és igual a 

l’invers de la resistència tèrmica total, per unitat d’àrea. 

3.4. Normativa 

3.4.1. Reial Decret 235/2013  

Tal i com expressa el seu títol, “Reial Decret 235/2013, del 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis”, en aquest decret s’estableixen les 

condicions tècniques i administratives necessàries per a poder realitzar les certificacions 

energètiques dels edificis, així com la metodologia de càlcul a seguir per a determinar la qualificació 

del certificat anteriorment esmentat, donant més pes a aquelles variables que influeixen més 

significativament al consum energètic dels habitatges (Ministerio de la Presidencia 2013, p. 7). 

3.4.2. Directiva 2010/31/UE  

La directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea del 19 de maig del 

2010 relativa a l’eficiència energètica dels edificis té com a objectiu la reducció del consum 

energètic dels edificis, donat que es tracta d’un sector en clara expansió i suposa un 40% del consum 

energètic total de la Unió Europea (PARLAMENTO EUROPEO i CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

2010, p. L 153/13). 

3.4.3. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)  

En aquest document es troben especificades les exigències d’eficiència tèrmica i seguretat que han 

d’assolir les instal·lacions tèrmiques dels edificis destinats a un ús residencial, on s’han de poder 

garantir unes mínimes condicions de benestar i higiene. Les exigències esmentades al llarg del 

reglament han de tenir-se present durant la fase de disseny i dimensionat, la fase d’execució, el 

manteniment i l’ús. També es troben especificats els procediments que permeten acreditar el seu 

correcte compliment (Ministerio de la Presidencia 2007, p. 35934). 

Cal remarcar que aquesta normativa ha estat utilitzada únicament com a referència, ja que per 

l’edat de construcció de l’edifici l’habitatge estudiat queda fora del seu abast. 
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4. Metodologia 

4.1. Elecció del cas d’estudi 

Des d’Oasiurbà es tenen diversos estudis començats en alguns pisos i d’altres que estan en procés 

de concreció. En la primera reunió es va haver de decidir quin enfocament se li donaria a aquest 

treball. Hi havia dues possibilitats: començar a estudiar un habitatge nou i realitzar-ne el model 

geomètric en 3D o aprofitar un model ja realitzat i procedir a determinar la viabilitat de les 

actuacions plantejades per l’organització. Davant d’aquesta disjuntiva, finalment es va optar per 

calcular l’eficàcia i els costos de diferents actuacions dins d’un model ja realitzat. El model que 

s’estudia en aquest treball és el del pis 4º 2ª, realitzat per Gerard Muñoz Estoquera en el seu Treball 

de Final de Grau (Muñoz 2019). Posteriorment al treball de Gerard, Borja Olives es va encarregar 

de realitzar un estudi de convergència de malla per assegurar la funcionalitat del model de cara a 

començar a provar simulacions (Olives 2020). 

 

Figura 4-1: Model en SolidWorks del pis 4º2ª («Oasiurba») 

Amb la finalitat de poder tenir una visió global de l’eficàcia de les actuacions plantejades, 

l’enfocament d’aquest treball és simular un conjunt d’actuacions a l’hivern i a l’estiu, per assegurar 

que les condicions tèrmiques de l’habitatge milloren a l’hivern i, a la vegada, no empitjoren a l’estiu.  
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4.2. Ubicació 

L’habitatge en qüestió es troba a la ciutat de Barcelona, concretament al barri del Raval.  

 

Figura 4-2: Contextualització de la ubicació del pis a Barcelona (Google Maps) 

 

 

Figura 4-3: Ubicació de l'habitatge d'estudi 

Tal com es pot apreciar a la Figura 4-3 es troba ubicat al Carrer de Sant Ramón 2, i té sortides per la 

façana al Carrer de Sant Pau i per la porta del pati de llums al centre de l’illa d’edificis. 



Estudi d’alternatives de millores tèrmiques en una llar en risc de vulnerabilitat energètica  

 

  23 

4.3. Condicions actuals 

En l’actualitat, l’habitatge es troba en un estat molt precari. Té una antiguitat d’aproximadament 

un segle i la falta d’un manteniment adequat ha acabat propiciant que no hi hagi unes condicions 

òptimes i acceptables per viure-hi. 

Tal com es pot apreciar en la Figura 4-4, la façana té un aspecte molt malmès. Hi manca qualsevol 

tipus d’aïllament i la capa de pintura està molt deteriorada. És una maçoneria de maó ceràmic 

massís, amb un gruix de 350 mil·límetres.  

 
Figura 4-4: Estat actual de la façana («Oasiurba») 

Pel que fa a les finestres i les portes exteriors, no es troben en millors condicions que la façana. Les 

finestres disposen d’un vidre senzill de 6 mil·límetres de gruix, lluny de poder garantir un mínim 

aïllament que tothom desitjaria per la seva llar. La porta d’entrada té un gruix de 70 mil·límetres 

perquè es tracta d’un mur de càrrega, mentre que les portes interiors i els envans són de 50 

mil·límetres. 

Les infiltracions d’aire són un fenomen comú a tots els tancaments. No obstant això, degut al mal 

estat del tancament i les portes fa que la presència d’infiltracions d’aire sigui molt elevada, 

perjudicant greument a la temperatura interior de l’habitatge durant els mesos d’hivern. 

En la Figura 4-5 es pot veure l’exterior de l’habitatge estudiat des del pati de llums. Concretament, 

s’aprecia la porta que dona al pati de llums i la finestra del lavabo. En la Figura 4-6 es mostra amb 

més detall la porta que dona al pati de llums, vista des de l’interior de l’habitatge. El tancament no 
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resulta gens hermètic i el seu estat és deplorable: un dels vidres ha sigut substituït per un tros de 

cartró per evitar més pèrdues de calor. 

 
Figura 4-5: Pati de llums («Oasiurba») 

 
Figura 4-6: Porta del lavabo i del pati de llums («Oasiurba») 

Per últim, el sostre inferior és un forjat format per biguetes de fusta de 150 x 250 mm i volta corba. 

Igual que la façana, també és una maçoneria de maó ceràmic massís. El gruix total del sostre 

inferior, des de la seva part més elevada fins l’extrem inferior de les biguetes de fusta, és de 300 

mil·límetres. 

El sostre superior, de la mateixa composició que el sostre inferior, és de 80 mil·límetres de gruix i 

presenta una lleugera inclinació, de manera que la part més baixa es troba a l’extrem corresponent 

al pati de llums i la part més alta correspon a l’extrem de la façana. Entre el sostre superior i el 

sostre inferior hi ha una cavitat d’aire separada per envans de sostremort. Tenen un gruix de 60 

mil·límetres i estan fets de maons de ceràmica perforats, de manera que permeten la circulació 



Estudi d’alternatives de millores tèrmiques en una llar en risc de vulnerabilitat energètica  

 

  25 

d’aire al llarg de l’espai comprés entre el sostre superior i l’inferior. A l’Annex D: Plànols es troben 

els plànols amb tota la informació referent a la geometria actual del conjunt del sostre. 

En la Figura 4-7 es pot veure amb claredat l’estat actual del sostre. Presenta humitats i 

condensacions causades per un mal manteniment al llarg dels anys. 

 
Figura 4-7: Sostre inferior de l'habitatge («Oasiurba») 

4.4. Geometria 

La geometria va ser desenvolupada per Gerard Muñoz Estoquera en el seu Treball de Final de Grau 

(Muñoz 2019). A partir dels plànols facilitats per Oasiurbà, es va generar la geometria fent una 

extrusió de la vista en planta de l’habitatge.  

 
Figura 4-8: Vista en planta del 4t 2ª («Oasiurba») 
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Posteriorment es va realitzar l’exportació a Ansys, on es va procedir a mallar tant les cavitats d’aire 

com els elements sòlids (els envans, la façana, el sostre, el terra...). Per acabar, es va fer un estudi 

de convergència de malla per assegurar la fiabilitat i precisió dels resultats obtinguts en les 

simulacions. En la Figura 4-1 es veu la geometria definitiva en SolidWorks. En la realització d’aquest 

treball s’ha actualitzat un dels elements que constituïen la geometria antiga: el sostre. Després de 

més reunions amb l’equip d’Oasiurbà s’ha pogut concretar amb més detall l’estat de l’habitatge. 

En un inici el sostre estava plantejat com dues lloses rectangulars horitzontals, deixant entre elles 

un espai ocupat per aire. Es va modelar així per a tenir una geometria més simplificada de cara a 

l’anàlisi de malla. Ara que el que interessa és fer simulacions, se substitueix per la geometria real 

amb la finalitat de tenir un model més precís. L’actualització del sostre ha consistit en modelar el 

sostre superior inclinat i incloure en la cavitat d’aire diversos envans de sostremort. Aquest envans 

de sostremort estan fets amb maons ceràmics perforats, de manera que existeix comunicació entre 

l’aire de totes les cavitats. 

 
Figura 4-9: Sostre superior, sostre inferior i envans de sostremort 

El nou sostre es va modelar en SolidWorks, igual que la geometria original, i es va exportar a Ansys 

mitjançant un fitxer en format step. 

Aquest tipus de coberta és coneguda com coberta a la catalana, molt comuna a finals del SXIX i 

principis del SXX en ubicacions amb climes càlids i estius calorosos. La principal característica és la 

càmera d’aire que es troba entre el sostre superior i el sostre inferior que s’utilitza per disminuir la 

transferència de calor a través del sostre, ja que el sostre superior s’escalfa molt i l’aire s’encarrega 

d’evacuar tota aquesta escalfor (Construmática). 
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Figura 4-10: Coberta a la catalana (Martín & Alonso 2018) 

Pel que fa al sostre inferior, convé destacar-ne un altre aspecte important: l’absència de les biguetes 

de fusta i les voltes corbes. Tal com s’ha mostrat en l’apartat 4.3, el sostre inferior està constituït 

per biguetes de fusta i voltes corbes. Amb la finalitat de simplificar el model i evitar futur problemes 

en el moment de realitzar la malla, es va optar per suprimir aquests dos elements i representar el 

sostre com una placa plana de 250 mil·límetres de gruix. Per tal que les simulacions s’ajustessin el 

màxim possible a la realitat ha sigut necessari calcular les seves propietats tenint en compte quin 

és el seu estat original. El desenvolupament d’aquests càlculs es troba explicat a l’apartat 4.7 

d’aquest mateix treball. A més, a l’Annex D: Plànols es poden consultar els plànols del sostre en el 

seu estat real i el sostre finalment modelat en el programari de càlcul. 

4.5. Propostes d’actuacions 

Des de bon inici l’equip d’arquitectes d’Oasiurbà va diferenciar les propostes d’actuacions en tres 

grans grups, que coincidien amb les tres grans zones d’interès a estudiar: el sostre, les finestres i 

les portes exteriors, i la façana. A través d’aquests elements es produeixen les pèrdues de calor més 

significatives i és on es va decidir actuar des d’un principi. 

La majoria d’actuacions han sigut extretes del document “Re-habilitación exprés para hogares 

vulnerables. Soluciones de bajo coste” (García et al. 2017), emès per la fundació gas Natural Fenosa, 

on s’hi proposen diverses actuacions destinades a paraments, sostres, terres, vidres i fusteries. A 

cada actuació se li ha assignat un identificador alfanumèric. A les actuacions del sostre inferior els 

hi correspon la lletra A; a les de finestres i portes exteriors, la lletra B; i a les de façana, la lletra C. 
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4.5.1. Sostre inferior 

4.5.1.1. Tapís per a sostre (A1) 

Consisteix en un revestiment de llana, el qual seria desmuntable a l’estiu per tal d’evitar la pèrdua 

de la inèrcia tèrmica (García et al. 2017, p. 128). Totes les seves propietats han sigut extretes del 

mateix catàleg de solucions. 

 
Figura 4-11: Tapís per a sostre (A1) 

4.5.1.2. Plaques de suro (A2) 

Extradossat interior amb suro natural negre (García et al. 2017, p. 121). Amb aquest tipus 

d’actuacions pot ser necessari incloure una barrera de vapor, per aquest motiu es recomana 

realitzar un estudi de condensació. 

 
Figura 4-12: Plaques de suro (A2) (Barnacork 2011) 

4.5.1.3. Extradossat de llana de roca (A3) 

Es tracta d’un extradossat interior amb un sistema de plaques de guix i aïllant tèrmic de llana de 

roca inclòs. Aquesta solució és més ràpida i senzilla d’executar respecte altres extradossats 

tradicionals. També millora el comportament al foc de l’habitatge (García et al. 2017, p. 120). 
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Figura 4-13: Extradossat de llana de roca (A3) 

4.5.1.4. Ecoclay Plac (A4) 

Aquesta actuació (Ecoclay 2014) extreta de l’empresa Ecoclay consta de les següents parts: 

- Una placa d’argila de 20 mil·límetres 

- Un acabat de guix de 2 mil·límetres de gruix 

- Una capa de pintura d’argila 

 
Figura 4-14: Ecoclay Plac (A4) (Ecoclay 2020a) 

Les propietats físiques i tèrmiques es van trobar publicades a la seva pàgina web, però per a la 

realització de l’estudi econòmic va ser necessari contactar directament amb l’empresa perquè 

facilitessin els preus per metre quadrat de cada actuació (Ecoclay 2020e). 
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4.5.1.5. Mantes de cotó (A5) 

Consisteix en afegir una capa de cotó premsat de 20 mil·límetres de gruix. Aquesta actuació té una 

particularitat respecte les altres: únicament s’aplicarà en les zones del sostre on hi ha voltes corbes. 

L'obtenció de totes les propietats físiques i tèrmiques necessàries per a poder realitzar els càlculs 

es troba explicat a l’Annex B: Càlcul de propietats . 

4.5.1.6. Fibra de cel·lulosa (A7) 

Aquesta actuació es presenta com una alternativa a generar canvis únicament en el sostre inferior. 

Un altre dels trams que ofereix resistència tèrmica a la circulació de calor és el que correspon als 

envans de sostremort i a les càmeres d’aire compreses entre ells. La fibra de cel·lulosa s’utilitzaria 

per omplir tota la càmera d’aire, disminuint-ne així la conductivitat tèrmica. S’ha utilitzat la mateixa 

referència que en l’actuació Panells de cotó (C4) (Segura Cruz 2019, p. 43), però consultant en 

aquest cas les característiques proporcionades de la cel·lulosa. Per a la referència econòmica del 

material, s’ha optat per agafar la d’una empresa que comercialitza cel·lulosa amb finalitats com la 

d’aquest projecte (Tienda Prolisur 2020). A la Figura 4-15 es pot apreciar amb claredat quines són 

les zones que s’omplirien amb fibra de cel·lulosa: 

 
Figura 4-15: Cavitats d'aire compreses entre els envans de sostremort 
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4.5.2. Finestres i portes exteriors 

4.5.2.1. Ribets (B2) 

Tal com s’ha explicat en l’apartat 4.3, els tancaments de l’habitatge estan molt malmesos. La Figura 

4-6 ho il·lustra. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les infiltracions d’aire que es produeixen a 

través de les juntes d’un conjunt de finestres i portes que tenen un paper important en la ventilació 

de l’habitatge. 

 
Figura 4-16: Ribets (B2) (García et al. 2017, p. 154) 

4.5.2.2. Cortines tèrmiques (B3) 

Es tracta d’un folre tèrmic pensat per ser col·locat en la cara exterior de les cortines, de manera que 

generen una càmera d’aire cap a la que es reflecteix la radiació interior. Així, les pèrdues de calor a 

l’hivern es veuen clarament minorades, però es recomana extreure-les durant l’estiu, ja que sinó el 

que succeiria és que el calor generat dins l’habitatge no podria transferir-se cap a l’exterior (García 

et al. 2017, p. 157).  

 
Figura 4-17: Cortines tèrmiques (B3) (Cortinas Moondream 2020)  
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4.5.2.3. Doble envidrament (B4) 

Els vidres senzills instal·lats actualment en les finestres deixen molt que desitjar en vers al seu 

comportament tèrmic. Aquesta actuació consisteix en substituir els envidraments senzills per uns 

envidraments dobles, els quals disposen d’una càmera d’aire que ajuda a incrementar notablement 

la resistència tèrmica. La seva instal·lació es basa en l’aprofitament del gruix dels llistons de vidre 

de les finestres. 

 
Figura 4-18: Doble envidrament (B4) (García et al. 2017, p. 149) 

4.5.2.4. Doble capa (B5) 

En relació amb l’actuació Doble envidrament (B4), en tracta de simular els mateixos efectes i el seu 

preu es veu considerablement reduït. Consisteix en una làmina de PET i PE que s’instal·la sobre de 

les fusteries ja existents mitjançant adhesiu d’acrilat. 
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Figura 4-19: Doble capa (B5) (García et al. 2017, p. 153) 

4.5.2.5. Combinacions d’actuacions en les finestres 

A més de les cinc actuacions ja explicades, l’equip d’arquitectes d’Oasiurbà també va proposar 

combinar algunes d’aquestes actuacions, ja que eren perfectament compatibles. Aquestes dues 

combinacions són: 

- Doble envidrament i doble capa (B4 + B5): instal·lar les fusteries amb doble envidrament i, 

a més, adherir-hi les làmines de PET i PE. 

- Cortines tèrmiques i doble capa (B3 + B5): adherir a les finestres ja existents les làmines de 

PT i PE i, a més, afegir el folre tèrmic a la cara exterior de les cortines. 

Si el pressupost ho permet, és molt possible que surti més a compte instal·lar alguna d’aquestes 

dues combinacions que no pas una actuació individual. 

4.5.3. Façana 

4.5.3.1. Extradossat directe de llana de roca (C1) 

Es tracta de la mateixa actuació que l’explicada en l’apartat 4.5.1.3, on s’explicaven les propostes 

pel sostre inferior (García et al. 2017, p. 120). Tant les seves propietats físiques i tèrmiques com el 

seu preu són idèntiques, de manera que l’única divergència que presenten és la ubicació on es 

realitzarà la instal·lació. 

4.5.3.2. Pintura (C2) 

Capa de pintura composta per una barreja de sílice i ceràmica. És habitual òxid de titani en la barreja 

per tal de blanquejar-la. És un tipus de pintura que, degut a la seva baixa conductivitat tèrmica, 

funciona especialment bé per conducció. No obstant això, donat que el seu gruix és molt limitat (es 
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recomana aplicar capes de 750 micres en zones interiors), la millora tèrmica a la que es pot aspirar 

no acostuma a ser significativa (García et al. 2017, p. 133). 

 
Figura 4-20: Pintura TEMP-COAT 101 (ThermCoat 2020) 

4.5.3.3. Tapís per a mur (C3) 

Igual que en el cas de l’Extradossat directe de llana de roca (C1), aquesta actuació també ha estat 

explicada dins les propostes pel sostre inferior, concretament en l’apartat 4.5.1.1.  

4.5.3.4. Panells de cotó (C4) 

L’actuació C4 consisteix en un extradossat a base de panells de cotó de 50 mil·límetres de gruix i un 

acabat de guix 4 mil·límetres de gruix. El fabricant escollit per l’obtenció del material és Geopannel. 

A l’Annex B: Càlcul de propietats  es troba explicat de forma detallada d’on s’han obtingut les 

propietats d’aquestes actuació. 

 
Figura 4-21: Panells de cotó (C4) (Geopanel 2020, p. 41) 
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4.5.3.5. Ecoclay Plac (C5) 

La solució Ecoclay plantejada per a la façana s’ha obtingut del mateix document del qual s’ha 

obtingut la solució pel sostre. En aquest document es mostren els detalls constructius de totes les 

solucions que Ecoclay ofereix. L’escollida per la façana està composta pels següents elements: 

- Revestiment de morter d’argila de 50 mil·límetres de gruix 

- Un acabat de guix de 4 mil·límetres de gruix 

- Fixador XT – 13 (Ecoclay 2020c) 

 
Figura 4-22: Detalls constructius de l'actuació (C5) (Ecoclay 2020a) 

Totes les dades necessàries pels càlculs posteriors han sigut obtingudes del document Precios m2 

Sistemas Ecoclay (Ecoclay 2020e, p. 1) i de la norma UNE-EN ISO 10456:2012 (Comité Europeo de 

Normalización 2012). 

4.6. Combinacions estudiades 

Amb totes les actuacions proposades per l’habitatge del Raval, es va haver de decidir quines serien 

finalment les actuacions que se simularien en el programari de càlcul i com es combinarien entre 

elles en les tres àrees diferents d’interès: sostre, finestres i portes exteriors, i façana. 

Després de deliberar amb l’equip d’arquitectes d’Oasiurbà, es va decidir que se simularien un total 

de sis combinacions d’actuacions, distingides en quatre grups temàtics: 

- Estàndard 

- Sostenibilitat: els materials utilitzats en les actuacions són respectuosos amb el medi 

ambient, ecològicament sostenibles. 
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- Sense tècnics: les instal·lacions de les actuacions són senzilles i no requereixen de personal 

qualificat per implementar-les. 

- Baix cost: el principal criteri de decisió és l’econòmic, ja que les famílies dels habitatges on 

es vol actuar no es poden permetre grans esforços monetaris. 

A la Taula 4-1 es troben recollides les sis combinacions que s’estudiaran en aquest treball. Per fer 

referència a cada actuació, s’utilitza el seu identificador.  

Taula 4-1: Combinacions d'actuacions estudiades 

Cas Criteri Sostre Finestres Façana Ribets 

1.1 Estàndard A3 B4 C1 Sí 

2.1 

Sostenibilitat 

A5 B4 C4 Sí 

2.2 A7 B4 C4 Sí 

2.3 A4 B4 C5 Sí 

3.1 Sense tècnics A2 B3+B5 C3 Sí 

4.1 Low Cost A1 B5 C3 Sí 

4.7. Parametrització de l’habitatge 

Una vegada l’habitatge ha sigut modelat dins del programari que s’utilitzarà per fer les simulacions, 

s’han d’inserir per a cada volum generat les seves propietats físiques i tèrmiques. En aquest apartat 

es mostraran els càlculs desenvolupats per calcular les propietats del sostre, les finestres i portes 

exteriors, i la façana. Es distingiran dos situacions: el cas base, que reflecteix l’estat actual de 

l’habitatge, i les actuacions, que reflecteix l’estat en que quedaria l’habitatge quan li fossin 

aplicades les actuacions plantejades. 

Per millorar les condicions tèrmiques de l’habitatge es faran actuacions intentant reduir les pèrdues 

de calor. El fet d’implementar aquestes actuacions suposa un increment del gruix dels elements on 

s’apliquen, però com que en el model aquests elements no augmentaran el seu gruix, sinó que es 

mantindrà constant, sorgeix la necessitat de calcular propietats tèrmiques equivalents que 

contemplin les diferents actuacions que s’avaluïn. 

Respecte les actuacions, cal conèixer-ne algunes dades: 

- Resistència tèrmica del material 

- Àrea d’aplicació 

- Densitat 

- Gruix d’aplicació 

- Calor específica 
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La resistència tèrmica del material depèn de l’àrea en que s’apliqui, és per aquest motiu que les 

unitats d’aquesta variable seran 
𝑚2·𝐾

𝑊
, és a dir, referides a l’àrea d’aplicació. Per obtenir-ne el valor 

total només farà falta dividir-ho entre l’àrea que s’aplicarà. 

En el cas que no sigui possible obtenir la resistència tèrmica com una dada proporcionada pel 

fabricant, es podrà optar per un altre camí: calcular la resistència tèrmica mitjançant la 

conductivitat tèrmica i el gruix de la solució aplicada. 

 
𝑅𝐴𝐶 [

𝑚2 · 𝐾

𝑊
] =

𝜀𝐴𝐶  [𝑚]

𝑘𝐴𝐶  [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

 (4-1) 

En el cas d’algunes actuacions no serà possible disposar de tota la informació desitjada, bé perquè 

el fabricant no la proporciona o perquè per aquella actuació en concret no té sentit tenir en compte 

aquella variable. En aquests casos, es considerarà com a propietat definitiva la del cas base, donat 

que les actuacions aplicades no hi tindran gran influència. 

4.7.1. Propietats termo-físiques dels tancaments de l’habitatge 

4.7.1.1. Densitat 

4.7.1.1.1 Sostre inferior 

Per calcular la densitat equivalent del sostre s’utilitzarà la següent fórmula: 

 
𝜌𝑆
′ =

𝑀𝑆 +𝑀𝐴 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝑆
′  

(4-2) 

On: 

𝜌𝑆
′  Densitat equivalent del sostre modelat 
𝑀𝑆 Massa del sostre 𝑀𝑆 = 19.755,16 𝑘𝑔 
𝑀𝐴 Massa d’aire compresa en les voltes corbes 𝑀𝐴 = 7,05 𝑘𝑔 
𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 𝑀𝐵 = 2207,17 𝑘𝑔 
𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació (varia en funció del cas) 
𝑉𝑆
′ Volum de sostre modelat 𝑉𝑆

′ = 15,76 𝑚3 

L’obtenció d’aquestes dades s’ha realitzat a partir del model del sostre real en SolidWorks. Les 

mesures utilitzades es troben a l’Annex D: Plànols. La descripció de l’estat actual del sostre es pot 

trobar a l’apartat 4.3. 
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En el programari de càlcul s’ha modelat com una placa única degut a la necessitat de simplificar la 

geometria per tenir un mallat de millor qualitat. Com que les dimensions del sostre han canviat, és 

necessari calcular-ne la densitat aparent. 

A la Taula 4-2 es troben recollides les densitats equivalents del sostre inferior de cada cas estudiat: 

Taula 4-2: Densitats equivalents del sostre inferior per a cada cas 

Cas Base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Massa de 
l'actuació 

- 230,92 18,82 - 1817,20 180,72 50,20 

Densitat 1394,00 1408,20 1394,74 1394,00 1508,85 1405,02 1396,73 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents  

4.7.1.1.2 Façana 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 4.3, la façana és un mur de maó ceràmic massís (Ag Tecno 3 2017a) 

amb una àrea superficial de 10,5 𝑚2, un gruix de 350 𝑚𝑚 i una densitat de 1460 𝑘𝑔/𝑚3. 

El càlcul de la densitat equivalent de la façana per a cada cas es realitzarà seguint el mateix 

procediment de l’apartat 4.7.1.1.1, on s’ha calculat la densitat equivalent del sostre per a cada cas. 

L’equació a aplicar és la següent: 

 
𝜌𝐹𝑇
′ =

𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝐹
′  

(4-3) 

On: 

𝜌𝐹𝑇
′  Densitat equivalent de la façana modelada amb l’actuació 
𝑀𝐹 Massa de la façana 𝑀𝐹 = 5362,95 𝑘𝑔 
𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació (varia en funció del cas) 
𝑉𝐹
′  Volum de la façana modelada 𝑉𝐹

′ = 3,63 𝑚3 

A la Taula 4-3 es troben recollides les densitats equivalents de la façana de cada cas estudiat: 

Taula 4-3: Densitats equivalents de la façana per a cada cas 

Cas Base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Massa de 
l'actuació 

- 48,30 1,36 1,36 42,87 10,50 10,50 

Densitat 1460,00 1490,70 1477,77 1477,77 1489,21 1480,29 1480,29 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents  
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4.7.1.2. Conductivitat tèrmica 

4.7.1.2.1 Sostre inferior 

L’esquema de resistències tèrmiques utilitzat per a calcular les conductivitats tèrmiques equivalents 

de cada cas (excepte per l’actuació A5) és el següent: 

 
Figura 4-23: Esquema de resistències tèrmiques (sostre) 

El procediment de càlcul seguit per al càlcul de la resistència tèrmica equivalent del sostre inferior 

amb l’actuació A5 es troba explicat a l’Annex A: Càlcul de resistències tèrmiques d’actuacions. 

L’equació per calcular la resistència tèrmica equivalent dels casos restants és la següent: 

 𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′ + 𝑅𝐴𝐶  (4-4) 

On: 

𝑅𝑆𝑇
′  Resistència tèrmica equivalent del sostre modelat 
𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 𝑅𝑆

′ = 0,053
𝐾

𝑊
 

𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació (varia en funció del cas) 

Amb la resistència tèrmica equivalent i sabent que el gruix de la placa que simula el sostre inferior 

és de 250 mil·límetres i que l’àrea en projecció vertical és de 50,20 𝑚2, es calcula la conductivitat 

tèrmica equivalent: 

 
𝑅𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆𝑇
′

𝑘𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆𝑇

′ → 𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆𝑇
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆𝑇

′  
(4-5) 

On: 

𝑘𝑆𝑇
′  Conductivitat tèrmica equivalent del sostre modelat 

𝑅𝑆
′′ 𝑅𝑆 

𝑅𝐴 𝑅𝐵 

𝑅𝐴𝐶  
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𝜀𝑆𝑇
′  Gruix del sostre modelat 𝜀𝑆𝑇

′ = 250 𝑚𝑚 
𝐴𝑆𝑇
′  Àrea de secció transversal del sostre modelat 𝐴𝑆𝑇

′ = 50,20 𝑚2 
𝑅𝑆𝑇
′  Resistència tèrmica equivalent del sostre modelat (varia en funció del cas) 

A la Taula 4-4 es troben recollides les conductivitats tèrmiques equivalents del sostre inferior de 

cada cas estudiat: 

Taula 4-4: Conductivitats tèrmiques equivalents del sostre inferior per a cada cas 

Cas Base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Resistència 
tèrmica de 
l'actuació 

- 0,950 0,012 - 0,134 0,770 0,250 

Conductivitat 
tèrmica 

0,094 0,069 0,099 0,094 0,089 0,073 0,086 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents . 

4.7.1.2.2 Façana 

L’esquema de resistències tèrmiques utilitzat per a calcular les conductivitats tèrmiques equivalents 

de la façana de cada cas és el següent: 

 
Figura 4-24: Esquema de resistències tèrmiques per la façana 

La resistència tèrmica equivalent contemplant la façana i l’actuació s’aconsegueix mitjançant la 

següent expressió: 

 𝑅𝐹𝑇
′ = 𝑅𝐹

′ + 𝑅𝐴𝐶  
(4-6) 

On: 

𝑅𝐹𝑇
′  Resistència tèrmica equivalent de la façana modelada 
𝑅𝐹
′  Resistència tèrmica de la façana modelada 𝑅𝐹

′ = 0,072 𝐾/𝑊 
𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació (varia en funció del cas) 

Per últim, tenint ja el valor de la resistència tèrmica total de la façana, es calcula la conductivitat 

tèrmica que haurà de ser introduïda en el model utilitzant l’equació (4-7): 

 
𝑅𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′ → 𝑘𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑅𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′  
(4-7) 

𝑅𝐹
′  𝑅𝐴𝐶  
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A la Taula 4-5 es troben recollides les conductivitats tèrmiques equivalents de la façana de cada cas 

estudiat: 

Taula 4-5: Conductivitats tèrmiques equivalents de la façana per a cada cas 

Cas Base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Resistència 
tèrmica de 
l'actuació 

- 0,950 0,140 0,140 0,218 0,250 0,250 

Conductivitat 
tèrmica 

0,460 0,205 0,157 0,157 0,358 0,346 0,346 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents . 

4.7.1.3. Calor específica 

4.7.1.3.1 Sostre inferior 

El càlcul de la calor específica equivalent es realitzarà mitjançant una ponderació per massa. 

L’equació a aplicar és la següent: 

 
𝐶𝑆
′ =

𝐶𝐷 · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐹 · 𝑀𝐵 + 𝐶𝐴 · 𝑀𝐴 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴 +𝑀𝐴𝐶

 (4-8) 

On: 

𝐶𝑆𝑇
′  Calor específica equivalent del sostre modelat 
𝐶𝐷 Calor específica del maó ceràmic 𝐶𝐷 = 393,87

𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

𝑀𝑆 Massa del sostre 𝑀𝑆 = 19.755,16 𝑘𝑔 
𝐶𝐹 Calor específica de la fusta 𝐶𝐹 = 2.310

𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 𝑀𝐵 = 2.207,17 𝑘𝑔 
𝐶𝐴 Calor específica de l’aire 𝐶𝐴 = 1.007

𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

𝑀𝐴 Massa d’aire compresa en les voltes corbes del sostre 𝑀𝐴 = 7,05 𝑘𝑔 
𝐶𝐴𝐶  Calor específica de l’actuació (varia en funció del cas) 
𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació (varia en funció del cas) 

A la Taula 4-6 es troben recollides les capacitats calorífiques equivalents del sostre inferior de cada 

cas estudiat: 
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Taula 4-6: Capacitats calorífiques equivalents del sostre inferior per a cada cas 

Cas Base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Calor 
específica de 

l'actuació 
- 800,00 1600,00 - 1000,00 1560,00 1030,00 

Massa de 
l'actuació 

- 230,92 18,82 - 1817,20 180,72 50,20 

Calor 
específica 

586,57 589,04 587,54 586,57 621,40 595,40 587,70 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents . 

4.7.1.3.2 Façana 

El càlcul de la calor específica equivalent, de la mateixa manera que s’ha fet amb la calor específica 

equivalent del sostre, també es realitzarà mitjançant una ponderació per massa. L’equació a aplicar 

és la següent: 

 
𝐶𝐹𝑇
′ =

𝐶𝐹
′ · 𝑀𝐹 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶

 
(4-9) 

On: 

𝐶𝐹𝑇
′  Calor específica equivalent de la façana modelada amb l’actuació 
𝐶𝐹
′  Calor específica equivalent de la façana modelada 
𝑀𝐹 Massa de la façana 
𝐶𝐴𝐶  Calor específica del material de l’actuació (varia en funció del cas) 
𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació (varia en funció del cas) 

A la Taula 4-7 es troben recollides les capacitats calorífiques equivalents de la façana de cada cas 

estudiat: 

Taula 4-7: Capacitats calorífiques equivalents de la façana de cada cas 

Cas Base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Calor 
específica de 

l'actuació 
- 800,00 1100,00 1100,00 1000,00 1030,00 1030,00 

Massa de 
l'actuació 

- 48,30 1,36 1,36 42,87 10,50 10,50 

Calor 
específica 

303,47 270,35 252,05 252,05 262,51 256,27 256,27 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents . 
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4.7.1.4. Coeficient de convecció equivalent de les actuacions en finestres 

4.7.1.4.1 Cas base i doble vidre 

Per indicar al programari de càlcul les propietats del vidre senzill i del doble vidre, s’ha utilitzat la 

funcionalitat Shell Conduction de Fluent, la qual permet inserir capes d’un gruix i d’un material 

determinat. Dit d’una altra manera, s’introdueixen numèricament els valors que Fluent ha de 

considerar per fer els càlculs de transferència de calor, en comptes de tenir un model físic. 

Així doncs, d’aquests dos casos no ha sigut necessari calcular el coeficient de convecció equivalent. 

Els valors inserits en el model es troben detallats a la Taula 4-8 i a la Taula 4-9: 

Taula 4-8: Dades referents al vidre senzill 

Vidre senzill 

Gruix [mm] 6 

Material Vidre 

 

Taula 4-9: Dades referents al doble vidre 

 Doble vidre 

 

Primera 
capa 

Segona 
capa 

Tercera 
capa 

Gruix [mm]  6 10 6 

Material Vidre Aire Vidre 

 

4.7.1.4.2 Doble capa 

El coeficient de convecció equivalent de cada cas estudiat es calcula a partir del valor de la 

resistència tèrmica equivalent, seguint l’equació (4-10): 

 
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′ · 𝐴𝐹𝑖

 
(4-10) 

On: 

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′  Resistència tèrmica del vidre amb doble capa (varia en funció del cas) 
ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′  Transmitància tèrmica del vidre amb doble capa 
𝐴𝐹𝑖 Àrea de la finestra on s’aplica el vidre amb doble capa (varia en funció del cas) 

Únicament s’ha d’aïllar ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′  de l’equació (4-10): 
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𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′ · 𝐴𝐹𝑖

→ ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

1

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ · 𝐴𝐹𝑖

 

A la Taula 4-10 es troben recollits els coeficients de convecció equivalents de cada finestra: 

Taula 4-10: Coeficient de convecció equivalent (B5) per a cada finestra 

Finestra Façana Cuina 

Àrea 0,91 1,09 

Resistència tèrmica 
equivalent 

0,14 0,12 

Coeficient de 
convecció equivalent 

7,91 7,91 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents . 

4.7.1.4.3 Combinació de doble capa i cortines tèrmiques 

Per aquesta actuació en concret, el càlcul del coeficient de convecció equivalent és senzill. El 

fabricant facilita la transmitància tèrmica de les cortines (García et al. 2017, p. 159) i, mitjançant un 

sistema de tres resistències tèrmiques en sèrie, es pot determinar la resistència tèrmica total.  

 
Figura 4-25: Esquema de resistències tèrmiques per les finestres amb doble vidre 

Per calcular la resistència tèrmica total i el seu posterior coeficient de convecció total s’utilitzen les 

equacions següents: 

 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ = 𝑅𝐶𝐸 + 𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐶𝑂 

(4-11) 

On: 

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′  Resistència tèrmica total de la finestra amb doble capa i cortina 
𝑅𝐶𝐸 Resistència tèrmica per convecció exterior (varia en funció de la finestra) 
𝑅𝐷𝐶  Resistència tèrmica del vidre amb doble capa (varia en funció de la finestra) 
𝑅𝐶𝑂 Resistència tèrmica de les cortines tèrmiques 𝑅𝐶𝑂 = 0,06

𝑚2·𝐾

𝑊
 

 
𝑅𝐶𝑂 =

1

𝑈𝐶𝑂
 

(4-12) 

On: 

𝑅𝐶𝑂 Resistència tèrmica de les cortines tèrmiques 

𝑅𝐷𝐶  𝑅𝐶𝐸 𝑅𝐶𝑂 
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𝑈𝐶𝑂 Transmitància tèrmica de les cortines tèrmiques 𝑈𝐶𝑂 = 16
𝑊

𝑚2·𝐾
 

Seguint el mateix procediment que en els apartats anteriors, es calcula el coeficient de convecció 

equivalent per les finestres del model: 

 
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ · 𝐴𝐹𝑖

 
(4-13) 

Únicament s’ha d’aïllar de l’equació (4-13): 

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ · 𝐴𝐹𝑖

→ ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ =

1

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ · 𝐴𝐹𝑖

 

A la Taula 4-11 es troben recollits els coeficients de convecció equivalents de cada finestra: 

Taula 4-11: Coeficient de convecció equivalent (B3+B5) per a cada finestra 

Finestra Façana Cuina 

Àrea 0,91 1,09 

Resistència tèrmica per 
convecció exterior 

0,09 0,08 

Resistència tèrmica del 
vidre amb doble capa 

0,14 0,12 

Coeficient de convecció 
equivalent 

3,75 3,60 

Els càlculs realitzats es troben a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents . 

4.7.2. Modelat de les càrregues tèrmiques pel cas d’hivern 

Degut al mal estat de les portes i les finestres, les infiltracions d’aire esdevenen significatives i cal 

considerar-les en el model. El seu efecte es veurà contemplat amb la inserció de fonts tèrmiques 

associades als volums d’aire de les habitacions. Per tant, serà necessari conèixer la quantitat de flux 

de calor que es perd per unitat de volum. A aquest paràmetre se l’ha anomenat PCV (Pèrdua de 

Calor per unitat de Volum). 

La primera dada de la que s’ha de disposar és el valor de les infiltracions d’aire. Donat que es tracta 

d’una variable força difícil de mesurar i que l’estat dels tancaments de l’habitatge és clarament 

deteriorat, s’ha optat per assumir que el valor d’aquestes infiltracions és el doble del màxim 

acceptat pel RITE. El màxim valor acceptat per a les infiltracions és de 50, per tant, el valor que se 

suposarà pel cas base de l’habitatge és el següent: 

𝑖𝐴 = 100
𝑚3

𝑚2 · ℎ
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Quan s’apliquin els ribets, el valor d’infiltracions que es suposarà és el mínim acceptat pel RITE, és 

a dir, 50. S’ha considerat una excepció: al haver de canviar la finestra sencera per instal·lar una 

finestra amb doble vidre, s’ha considerat que serien classe 2 (ASEFAVE 2014, p. 26) i, per tant, el 

valor d’infiltracions d’aire es veu reduït a 25
𝑚3

𝑚2·ℎ
. 

També s’han de fixar uns valors de temperatura exterior i interior de l’habitatge. Per definir aquesta 

valors durant els mesos d’hivern s’han consultat fonts oficials amb la finalitat que fos una 

aproximació el màxim precisa de la realitat.  

Per una banda, segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), durant els mesos 

d’hivern s’ha de considerar una temperatura d’entre 21 i 23 graus centígrads en les condicions de 

disseny interior (Ministerio de la Presidencia 2007, p. 15). Donat aquest rang de valors, per a aquest 

estudi s’ha considerat un valor de 22 graus centígrads.  

Aquest valor s’ha utilitzat per calcular les propietats de l’aire a la temperatura mitja aproximada en 

que es trobaran totes les habitacions. No obstant això, el model es configurarà de manera que sigui 

el propi programari qui calculi el valor final de PCV agafant la temperatura de cada habitació. 

Per altra banda, en el butlletí climàtic estacional que publica el Servei Meteorològic de Catalunya 

cada trimestre, es mostren dades respecte les temperatures enregistrades des de l’Observatori 

Fabra. Ja que l’observatori es troba a una alçada de 413 metres per sobre del nivell del mar 

(«Observatori Fabra» 2016) i aquest fet afecta les temperatures que s’enregistren, la dada que 

s’utilitza pels càlculs d’aquest treball serà la temperatura mínima mitjana dels tres mesos d’hivern. 

S’ha fet una recerca dels valors de les temperatures màximes mitjanes dels últims cinc anys i se 

n’ha calculat la mitjana (Servei Meteorològic de Catalunya 2015, p. 21) (Servei Meteorològic de 

Catalunya 2016, p. 19) (Servei Meteorològic de Catalunya 2017, p. 22) (Servei Meteorològic de 

Catalunya 2018, p. 24) (Servei Meteorològic de Catalunya 2019, p. 23): 

Taula 4-12: Temperatures màximes mitjanes dels últims 5 anys a l'Observatori Fabra 

Any Temperatura 
mínima mitjana [ºC] 

2015 7,9 

2016 7,1 

2017 5,1 

2018 6,7 

2019 8,1 

 

 
𝑇𝑒𝑥𝑡 =

∑ �̅�𝑚à𝑥
𝑁=5
𝑖=1

5
 

(4-14) 
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Aplicant les dades de la Taula 4-12 en l’equació (4-14): 

𝑇𝑒𝑥𝑡 = 7 º𝐶 

Per últim, també serà necessari disposar de la densitat i la calor específica de l’aire a la temperatura 

mitjana entre l’exterior i l’interior de l’habitatge. 

Ambdues propietats s’han obtingut del llibre Transferència de Calor i Massa (Çengel i Ghajar 2013, 

p. 884) a la temperatura calculada amb anterioritat: 

𝐶𝑃 = 1006,9 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝜌 = 1,2271 𝑘𝑔/𝑚3 

A continuació es procedeix a detallar el procediment de càlcul de la pèrdua de calor per unitat de 

volum. Aquest valor s’haurà de calcular per a cada habitació ventilada i. 

 
𝑃𝐶𝑉𝑖 =

�̇�𝑖
𝑉𝑖

 
(4-15) 

On: 

𝑃𝐶𝑉𝑖 Pèrdua de calor per unitat de volum 

�̇�𝑖  Pèrdua de calor total deguda a les infiltracions 
𝑉𝑖 Volum de l’habitació 

El volum de cada habitació serà extret del model, de manera que és una dada coneguda. La pèrdua 

de calor total deguda a les infiltracions es calcula mitjançant la següent expressió: 

 �̇�𝑖 = �̇�𝑖 · 𝐶𝑃 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 
(4-16) 

On: 

�̇�𝑖  Pèrdua de calor total deguda a les infiltracions 
�̇�𝑖 Cabal màssic d’aire degut a les infiltracions 
𝐶𝑃 Calor específica de l’aire 
𝑇𝑒𝑥𝑡 Temperatura exterior de l’habitatge 
𝑇𝑖𝑛𝑡 Temperatura interior de l’habitació 

Els paràmetres 𝐶𝑃, 𝑇𝑒𝑥𝑡 i 𝑇𝑖𝑛𝑡 s’han explicat a l’inici d’aquest apartat. L’únic valor que es desconeix 

és el cabal màssic d’aire degut a les infiltracions: 

 �̇�𝑖 = 𝜌 · �̇�𝑖 
(4-17) 

On: 
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�̇�𝑖 Cabal màssic d’aire degut a les infiltracions 
𝜌 Densitat de l’aire 

�̇�𝑖 Cabal volumètric d’aire degut a les infiltracions 

Per últim, es calcula el cabal volumètric d’aire degut a les infiltracions amb el valor de les 

infiltracions d’aire definit a l’inici i l’àrea d’aquelles portes/finestres per on es produeixen les 

infiltracions i on s’aplicaran els ribets: 

 �̇�𝑖 = 𝐴𝑖 · 𝑖𝐴 
(4-18) 

On: 

�̇�𝑖 Cabal volumètric d’aire degut a les infiltracions 
𝐴𝑖  Àrea de la finestra/porta per la que es produeix la infiltració 
𝑖𝐴 Valor de les infiltracions d’aire 

Així doncs, el càlcul del paràmetre PCV quedaria de la següent manera: 

 
𝑃𝐶𝑉𝑖 =

𝜌 · 𝐴𝑖 · 𝑖𝐴 · 𝐶𝑃 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡)

𝑉𝑖
 

(4-19) 

Tots els valors seran determinats per l’usuari a excepció de la temperatura interior, que serà Fluent 

l’encarregat de calcular-la i aplicar-la a l’equació del paràmetre per saber la intensitat que hauran 

de tenir les fonts de calor. 

Per contextualitzar amb més facilitat les portes i finestres on s’aplicaran els ribets i les habitacions 

de les quals es calcularà la pèrdua de calor per unitat de volum (PCV) s’utilitzarà la Figura 4-26: 
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Figura 4-26: Plànol de l'habitatge («Oasiurba») 

 

Taula 4-13: Llegenda de la Figura 4-26 

1 Estudi 7 Cuina 
2 Habitació dels animals 8 Lavabo 
3 Dormitori Principal 9 Pati de llums 
4 Menjador 10 Escala principal 
5 Dormitori Secundari 11 Façana 
6 Despensa 12 Entrada principal 

A la Figura 4-26 es pot apreciar amb claredat els sis elements on s’aplicaran els ribets. Aquests sis 

elements estan directament vinculats amb cinc habitacions (1, 2, 4, i 7), que són aquelles on es 

calcularà el paràmetre PCV mitjançant les equacions anteriorment descrites en aquest apartat.  

A més a més, l’habitació 3 (dormitori principal) també disposarà del paràmetre PCV, però la 

metodologia de càlcul emprada és lleugerament diferent. En el dormitori principal i en el menjador 

es dona el cas que hi ha un radiador de 1000 W que genera escalfor. Per tant, la pèrdua de calor 

per unitat de volum es calcularà com la fracció del flux de calor que genera el radiador i el volum 

de l’habitació en qüestió (en el cas del menjador, tindrà dues fonts de calor associades). A diferència 

de les habitacions 1, 2, 4 i 7, la PCV de l’habitació 3 serà positiva, ja que s’està aportant calor a 

l’habitatge. 
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4.8. Mallat de la geometria 

Com s’ha mencionat en anteriors apartats, aquest treball és una col·laboració amb un projecte que 

es va començar fa més d’un any i en el que hi ha treballat altres estudiants. Concretament, Gerard 

Muñoz i Borja Olives en els seus respectius treballs van fer un estudi detallat tant de la geometria 

com del seu mallat. Per tant, les mides d’element i els mètodes de mallat per a cada volum han 

sigut extrets dels seus treballs. 

 
Figura 4-27: Malla de les simulacions d'estiu 

Hi ha dos aspectes importants a mencionar del procés de mallat. El primer és que s’ha hagut de 

definir manualment un nombre mínim de cinc elements entre dues superfícies properes per a que 

després no sorgissin problemes durant les simulacions. El segon és que les parets interiors han sigut 

definides numèricament. Dit d’una altra manera, en comptes de modelar una paret física el que 

s’ha fet ha sigut modelar una superfície i assignar-li un gruix numèricament. D’aquesta manera s’ha 

aconseguit reduir el nombre d’elements de la malla, optimitzant així el temps de càlcul de les 

simulacions i els recursos informàtics. 

El nombre total de nodes és de 7.435.170, mentre que el total d’elements ascendeix a 4.091.079. 
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4.9. Configuració de les simulacions 

Una vegada es disposa del model geomètric mallat, el següent pas és realitzar les simulacions. El 

programa que s’ha utilitzat per fer-ho és Ansys, concretament en el mòdul de Fluent. És de vital 

importància definir amb detall totes les característiques pròpies de la simulació, del contrari els 

resultats que s’obtindrien no serien prou representatius del que succeeix a la realitat. 

En els següents apartats es farà una breu explicació dels paràmetres inserits al programari de càlcul 

i una descripció més acurada en aquells que es considerin prou significatius. 

 
Figura 4-28: Interfície de Fluent 

Les següents imatges de suport seran de la part de configuració (set up) de la vista de contorn 

(outline view) i la pàgina de tasques (task page). 

4.9.1. General 

Tal i com es pot apreciar a la Figura 4-29, a l’apartat General de la configuració estan aquelles 

variables d’entrada més genèriques que afecten a la totalitat de la simulació, les quals es passen a 

descriure en la següent enumeració: 
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Figura 4-29: Configuració – General 

➢ Tipus: basat en pressió. 

El balanç de la quantitat de moviment i  el balanç d’energia tenen un paràmetre en comú: la densitat 

del fluid. Es té la possibilitat d’assumir un solució segregada (basada en la pressió) quan les 

variacions de densitat no són excessivament altes. Primer es resol el balanç de la quantitat de 

moviment i després, amb un valor de densitat calculat en un punt concret, es resol el balanç 

d’energia. La solució acoblada (basada en densitat) s’utilitza quan els gradients de densitat són més 

significatius, de manera que primer es resol la densitat i després els dos balanços. 

➢ Formulació de la velocitat: absoluta. 

➢ Temps: estacionari 

➢ Acceleració de la gravetat: −9,81𝑚 𝑠2⁄  𝑗 ̂

Al haver-hi variacions de la densitat del fluid, s’ha de considerar el moviment per variacions de la 

densitat. Si el fluid de treball fos aigua es podria desactivar el valor de la gravetat. Aquí s’introdueix 

el vector acceleració de la gravetat. 

4.9.2. Models 

Fluent ofereix la possibilitat d’utilitzar diferents models de càlcul a l’hora de fer les simulacions. No 

tots els models mostrats en la Figura 4-30 són objecte d’estudi, per tant només es farà menció 

d’aquells que sí que s’han utilitzat. 
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Figura 4-30: Configuració – Models 

➢ Energia: on 

Fluent no té activada per defecte l’equació de l’energia, únicament les de model de flux, que són 

les equacions de Navier – Stokes. Activant l’equació de l’energia s’habilita el càlcul de les 

transferències de calor en el sistema. A l’apartat 3.2 s’ha explicat que existeixen tres tipus de 

mecanismes de transferència de calor, però aquesta equació només contempla la conducció i la 

convecció. Es poden imposar condicions de radiació, però és un model que no té en compte efectes 

òptics ni la radiació superfície – superfície. 

➢ Viscós: laminar 

És necessari determinar un model de flux. Un model sense viscositat únicament seria vàlid a una 

distància determinada de la paret i pel tipus d’estudi que s’està realitzant no s’esperen turbulències. 

Per tant, el model escollit és el de flux laminar. 

➢ Radiació: p1 

El model p1 per a la radiació és un sub-model del model de radiació que permet establir quina és la 

irradiància que té una superfície en funció de la seva posició relativa respecte el sol. Es pot 

determinar inserint la direcció del vector sol (vector unitari entre el centre de l’habitatge i el del 

sol) o bé utilitzant la calculadora solar que es troba integrada dins del propi programa. En aquest 

estudi s’ha optat per aquesta segona opció. 
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Figura 4-31: Calculadora solar de Fluent 

Les dades que s’han d’introduir per alimentar la calculadora solar són les següents: 

➢ Coordenades i dades: la longitud, la latitud, la zona horària, el dia, el mes, l’hora i el minut 

en els quals es vol que es faci el càlcul. 

➢ Orientació Nord – Est: vectors unitaris del nord i l’est de la malla per aquí el programa sigui 

capaç de situar el sol. 

➢ Mètodes d’irradiància solar: el màxim teòric utilitzarà la màxima radiació teòrica possible 

que es podria rebre en un punt determinat, mentre que les condicions de bon temps 

simulen l’estat solar d’un dia típic amb poca nuvolositat. Aquesta última opció es pot ajustar 

amb el factor de brillantor solar (des de 0 simulant un cel completament ennuvolat fins a 

1, un dia assolellat).  

4.9.3. Materials 

Es distingeixen dos tipus de materials en funció del seu estat: fluids i sòlids. Dins de la categoria de 

fluids únicament hi ha l’aire, mentre que en la categoria de sòlid s’hi troben la resta de materials 

definits corresponents a les diferents parts de la geometria. 
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Figura 4-32: Configuració – Materials 

➢ Fluid: aire 

Es pot fer que les propietats de l’aire siguin constants o que depenguin de diferents models que 

estan basats en equacions d’estat. El model de densitat de l’aire utilitzat és el de gas ideal 

incompressible, ja que existeixen efectes de compressibilitat de fluid, encara que només succeeixin 

a velocitats superiors a 200 metres per segon. Per ser puristes, els altres paràmetres haurien de 

variar amb la temperatura, però a efectes globals perd rellevància, ja que l’objectiu d’aquestes 

simulacions serà veure tendències, comportaments. 

➢ Sòlids 

Són els materials que posteriorment s’assignaran a les diferents parts del model. S’ha definit 

concretament un material específic per al sostre inferior i un altre per a la paret corresponent a la 

façana, ja que les seves propietats variaran en funció del cas d’estudi que s’estigui analitzant. També 

variaran les propietats dels vidres corresponents a les tres finestres on es realitzaran actuacions 

(façana, lavabo i cuina). 

La metodologia de càlcul de les propietats físiques i tèrmiques d’aquests dos materials (densitat, 

conductivitat tèrmica i calor específica) s’ha explicat en detall al llarg de l’apartat 4.7, així com les 

propietats de les tres finestres on també es realitzaran actuacions. 

A la Taula 4-14 i la Taula 4-15 es troben tots els paràmetres explicats en l’apartat 4.7 tant per a 

condicions d’estiu com per a condicions d’hivern. 
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Taula 4-14: Propietats físiques i tèrmiques en condicions d'estiu 

Paràmetres Cas base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Sostre 

Densitat 1394,00 1408,20 1394,74 1460,00 1508,85 1405,02 1396,73 

Conductivitat 
tèrmica 

0,0935 0,0690 0,0990 0,4400 0,0891 0,0726 0,0855 

Calor específica 586,57 589,04 587,54 393,87 621,40 595,40 587,70 

Façana 

Densitat 1460,00 1490,70 1477,77 1477,77 1489,21 1480,29 1480,29 

Conductivitat 
tèrmica 

0,4600 0,2046 0,1568 0,1568 0,3577 0,3462 0,3462 

Calor específica 303,47 270,35 252,05 252,05 262,51 256,27 256,27 

Finestra 
façana 

Coeficient de 
convecció 

10,99 1,7808 1,7808 1,7808 1,7808 3,7505 7,9099 

Finestra 
cuina 

Coeficient de 
convecció 

10,99 1,7808 1,7808 1,7808 1,7808 3,6007 7,9099 

Finestra 
lavabo 

Coeficient de 
convecció 

10,99 1,7808 1,7808 1,7808 1,7808 4,5537 7,9099 

 

Taula 4-15: Propietats físiques i tèrmiques en condicions d'hivern 

Paràmetres Cas base 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Sostre 

Densitat 1394,02 1408,20 1394,74 1460,00 1508,85 1405,02 1396,73 

Conductivitat 
tèrmica 

0,0917 0,0680 0,0974 0,4400 0,0874 0,0715 0,0840 

Calor específica 586,58 589,04 587,54 393,87 621,40 595,40 587,70 

Façana 

Densitat 1460,00 1490,70 1477,77 1477,77 1489,21 1480,29 1480,29 

Conductivitat 
tèrmica 

0,4600 0,2046 0,1568 0,1568 0,3577 0,3462 0,3462 

Calor específica 303,47 270,35 252,05 252,05 262,51 256,27 256,27 

Finestra 
façana 

Coeficient de 
convecció 

10,99 1,7229 1,7229 1,7229 1,7229 3,7505 7,9099 

Finestra 
cuina 

Coeficient de 
convecció 

10,99 1,7229 1,7229 1,7229 1,7229 3,6007 7,9099 

Finestra 
lavabo 

Coeficient de 
convecció 

10,99 1,7229 1,7229 1,7229 1,7229 4,5537 7,9099 
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4.9.4. Condicions de cel·la 

En aquest apartat hi ha recollits tots els volums que s’han creat en les etapes anteriors, durant la 

geometria i el mallat. Per què apareguin aquí prèviament se’ls hi ha hagut d’assignar un nom. Aquí 

es farà l’assignació dels diferents materials definits a l’apartat 4.9.3 als volums existents en la 

geometria. En funció de si es tracta d’un sòlid o d’un fluid es podran definir unes propietats o unes 

altres. 

 
Figura 4-33: Configuració - Condicions de cel·la 

4.9.4.1. Zona porosa 

La zona porosa de Fluent el que fa és afegir un terme de resistència a la circulació del flux. Depèn 

de dos paràmetres: 1 𝛼⁄  i 𝐶2. El primer paràmetre és la permeabilitat i el segon la resistència 

inercial. Aquest últim el que fa és definir la quantitat d’energia cinètica que perdrà el flux al tractar 

de travessar el fluid, fet que s’acabarà traduint en una caiguda de pressió. 

Per definir la resistència al flux en cada direcció és necessari definir els vectors direcció del sistema, 

els quals coincideixen amb els eixos de coordenades. Per la orientació dels maons dels envans de 

sostremort, la porositat únicament es produirà en la direcció X. Per inhabilitar les altres direccions 

el que es farà serà situar-hi un valor uns quants ordres de magnitud major al de la direcció d’interès. 

Cal tenir en compte que la porositat que s’està avaluant no és isentròpica. Per tal d’evitar qualsevol 

tipus d’inestabilitat numèrica s’activa la formulació alternativa de la resistència inercial. Per últim, 

no serà necessari utilitzar la llei de potències, i el material que s’utilitzarà com a referència serà el 

definit com a maó ceràmic. 
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Les equacions utilitzades per a calcular els dos paràmetres necessaris han sigut extretes de l’ajuda 

del programa Ansys (Ansys 2009): 

𝛼 =
𝐷𝑃
2

150
·

𝜖3

(1 − 𝜖)2
=
(0,03 [𝑚])2

150
·

0,493

(1 − 0,49)2
→ 𝛼 = 2,71393310459 · 10−6 𝑚2 → 

→
1

𝛼
= 368.468,92 

1

𝑚2
 

𝐶2 =
3,5

𝐷𝑃
·
(1 − 𝜖)

𝜖3
=

3,5

0,03 [𝑚]
·
(1 − 0,49)

0,493
→ 𝐶2 = 505,74 

1

𝑚
 

 

 
Figura 4-34: Valors configurats de les zones poroses (1) 

 
Figura 4-35: Valors configurats de les zones poroses (2) 
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4.9.5. Condicions de contorn 

Com el nom del propi apartat indica, es defineixen les condicions de contorn del cas d’estudi. És a 

dir, s’especifiquen les característiques de totes les superfícies. Les especificacions més destacables 

que s’indiquen dins d’aquest apartat són les següents: 

- Contacte amb l’atmosfera: quines de les superfícies del model es troben en contacte amb 

l’atmosfera i quines no. 

- Condicions tèrmiques: de quina manera es transfereix la calor (flux de calor constant, 

temperatura constant en un punt concret, flux convectiu, flux de radiació, flux mixt...) 

- Radiació solar: definició de les superfícies opaques del model. 

Tèrmicament parlant, no sorgeix el mateix efecte tenir una paret o un vidre, encara que aquestes 

dues tinguin les mateixes propietats tèrmiques. De la mateixa manera, també és necessari indicar 

si la superfície en qüestió rep radiació solar o no.  

4.9.6. Interfícies de malla 

Són els contactes existents entre els diferents volums del cas d’estudi. Totes les habitacions tenen 

aire en el seu interior, les parets són un altre volum en contacte amb l’aire i les finestres també són 

blocs propis definits com a aire o com a material. Per una banda, es poden definir interfícies entre 

fluids, de manera que s’estableix una lliure circulació d’aire; i per altra banda, entre fluid i sòlid, 

impedint que l’aire pugui circular a través d’aquell contacte. 
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5. Resultats 

Donat que s’han avaluat les diferents combinacions proposades tant a l’estiu com a l’hivern, els 

paràmetres significatius de cada escenari divergeixen, donat que les condicions no són les mateixes. 

Així doncs, els indicadors més representatius de l’eficiència de les actuacions varien. Per aquest 

motiu, s’ha fet una distinció entre els resultats obtinguts de les simulacions a l’estiu i a l’hivern.  

No obstant això, en ambdues estacions s’hi troba un denominador comú: la valoració econòmica. 

És de vital importància optimitzar la inversió a realitzar, ja que es tracta d’una col·laboració amb 

una ONG la qual no disposa d’amplis fons econòmics, i encara menys les persones que viuen en 

l’habitatge estudiat. 

5.1. Hivern 

En les simulacions d’hivern les habitacions 1, 2 i 3 estan connectades entre elles, és a dir, tenen les 

portes obertes per poder circular entre elles. A més, hi ha un calefactor de 1000 W de potència a 

l’habitació 3. A l’altra zona de l’habitatge hi ha el menjador, la cuina i l’habitació 4, a través de les 

quals també s’hi pot circular. Les portes del lavabo i de la despensa, de la mateixa manera que s’ha 

configurat en les simulacions d’estiu, estan tancades. Per a la correcta climatització d’aquesta zona 

també hi ha un calefactor d’especificacions idèntiques al centre del menjador. 

5.1.1. Gràfics 

Seguint amb la línia argumental dels últims apartats, el fet de no tenir ventilació durant l’hivern 

descarta determinats gràfics de l’estudi, ja que perden rellevància. És el cas del gràfic de velocitat: 

al no haver-hi circulació d’aire la velocitat serà pràcticament nul·la. Per tant, l’únic gràfic de contorn 

obtingut en els casos simulats a l’hivern és el de temperatura. 

A la Taula 5-1 hi ha tots els gràfics de contorn de temperatura per a cada cas, fets des de tres vistes 

diferents, totes ortogonals entre elles: 
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Taula 5-1: Gràfics de contorn de temperatura dels resultats d'hivern 

Llegenda 
 

Vistes Planta Alçat Perfil 

Cas base 

   

Cas 1.1 

   

Cas 2.2 

   

Cas 2.3 

   

Cas 3.1 

   

Cas 4.1 

   

Dels diferents gràfics mostrats en la Taula 5-1 es pot observar que les habitacions que assoleixen 

temperatures més altes són el menjador i l’habitació 3, seguides de les habitacions 1 i 2 per una 

banda, i la cuina per l’altra.  

A més, en les vistes d’alçat i perfil es pot apreciar com existeix un gradient de temperatures 

ascendents, assolint les màximes temperatures a la part superior de totes les habitacions. 
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5.1.2. Paràmetres tèrmics 

En els casos simulats a l’hivern l’única variable que s’ha consultat és la temperatura, ja que es tracta 

del paràmetre més significatiu que està directament relacionat amb la sensació tèrmica que 

experimenten les persones a l’interior de l’habitatge. Així doncs, s’han obtingut els valors de la 

temperatura del volum d’aire de les habitacions, a diferència de la temperatura de les parets que 

s’havia mesurat en els casos d’estiu. El motiu d’aquest canvi és l’aïllament cap a l’exterior de 

l’habitatge, tenint totes les finestres tancades i tractant d’evitar les corrents d’aire. A més, les dues 

fonts de calor de 1000 W provoquen que la diferència tèrmica entre l’interior i l’exterior de 

l’habitatge sigui més significativa. 

A l’hivern, l’objectiu és mantenir una temperatura superior a l’exterior i a la del cas base. Tenint 

això en compte, de la Taula 5-2 s’han destacat de color vermell aquelles cel·les que tenen un valor 

inferior al cas base i de color verd les que tenen un valor superior. 

A la Taula 5-2 es troben recollides les dades de tots els casos esmentades al paràgraf anterior: 

Taula 5-2: Temperatures per unitat de volum de l'aire de les habitacions a l'hivern 

Temperatura [ºC/m^3] 

Cas 
Habitació 

1 
Habitació 

2 
Habitació 

3 
Habitació 

4 
Habitació 5 
(menjador) 

Habitació 
6 

(despensa) 

Habitació 
7  

(cuina) 

Habitació 
8 

(lavabo) 

Base 16,0 15,0 17,6 14,5 15,2 13,6 13,6 10,8 

1.1 19,9 19,1 21,1 18,2 18,9 16,3 17,4 11,6 

2.2 19,5 18,5 20,6 17,7 18,6 16,1 16,6 11,4 

2.3 19,8 18,9 21,0 18,2 18,9 16,4 17,4 11,5 

3.1 19,3 18,2 20,5 17,6 18,5 15,9 16,6 11,3 

4.1 19,2 18,2 20,5 17,6 18,5 15,9 16,6 11,3 

Per a la temperatura del volum d’aire de les diferents habitacions s’ha realitzat una valoració 

econòmica. Aquesta valoració consisteix en calcular quin import monetari és necessari invertir per 

aconseguir una millora d’un grau Celsius respecte el cas base a l’interior de l’habitatge. 

De totes les temperatures corresponents a cada cas s’ha calculat la mitjana ponderada per volum 

i, posteriorment, s’ha tabulat el quocient efectuat entre el cost de cada combinació i la mitjana 

ponderada per volum de les temperatures de cada habitació. Tota aquesta informació es troba a la 

Taula 5-3 i representada gràficament a la Figura 5-1 mitjançant un gràfic combinat de barres i línies 

amb dos eixos verticals de referència. 
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Taula 5-3: Valoració econòmica de l'increment tèrmic guanyat a l'hivern 

Anàlisi 

Increment 
tèrmic [ºC] 

Cost/Grau 
guanyat [€/ºC] 

- - 

3,6        870,28 €  

3,1        585,54 €  

3,5        531,12 €  

3,0        970,89 €  

3,0        326,24 €  

 
Figura 5-1: Comparativa tèrmica i econòmica dels casos simulats a l'hivern 

5.2. Estiu 

A les simulacions d’estiu totes les finestres de l’habitatge estan obertes, permeten així una lliure 

circulació d’aire per a ventilar. Les portes també estan obertes, a excepció de les portes del lavabo 

i la despensa. Tot i tenir aquestes dues portes tancades, la ventilació no es veu afectada ja que no 

es tracta d’habitacions de pas amb una gran circulació d’aire. 

5.2.1. Gràfics 

Degut a que l’habitatge estarà ventilat durant l’època d’estiu hi haurà circulació d’aire constant, fet 

que també afecta a la transferència de calor per convecció natural. Per aquest motiu, a part de la 

temperatura també s’han extret gràfics de velocitat del model. 
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A la Taula 5-4 hi ha tots els gràfics de contorn de temperatura per a cada cas, fets des de tres vistes 

diferents, totes ortogonals entre elles; mentre que a la Taula 5-5 s’hi troben els gràfics de línies de 

ruta de velocitat vistos en planta per a cada cas. 

Taula 5-4: Gràfics de contorn de temperatura dels resultats d'estiu 

Llegenda 
 

Vistes Planta Alçat Perfil 

Cas base 

   

Cas 1.1 

   

Cas 2.1 

   

Cas 2.2 

   

Cas 2.3 

   

Cas 3.1 

   

Cas 4.1 
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Taula 5-5: Gràfic de línies de ruta de velocitat dels resultats d'estiu 

Llegenda 
 

Cas base 

 

Cas 1.1 

 

Cas 2.1 

 

Cas 2.2 

 

Cas 2.3 
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Cas 3.1 

 

Cas 4.1 

 

Dels gràfics de la Taula 5-4 es pot observar com les habitacions que més temperatura assoleixen 

són les que tenen la porta tancada, és a dir: el lavabo i la despensa. També convé destacar que, 

entre tots els casos, la temperatura màxima registrada en aquestes dues habitacions correspon al 

cas 2.2. També es pot apreciar com la zona oest de l’habitatge és la que té una tendència a 

temperatures més elevades. 

Dels gràfics de la Taula 5-5 s’observa com funciona la ventilació de l’habitatge. El corrent d’aire 

entra per la porta de l’habitació 1 i la finestra de l’habitació 2, travessa tota l’habitació 3 i el 

menjador, acabant sortint majoritàriament per la porta del menjador que dona al pati de llums. En 

el gràfic d’alguns casos es pot apreciar alguna línia de corrent a través de la cuina i sortint al pati de 

llums per la finestra de la cuina, però no és la tendència general. 

5.2.2. Paràmetres tèrmics 

Les variables extretes dels casos simulats a l’estiu són dues: els fluxos de calor i la temperatura. 

Ambdues variables s’han consultat a la paret interior de la façana, la paret interior del pati de llums 

i el sostre inferior. No s’ha tingut en compte la temperatura del volum d’aire de cada habitació 

perquè s’ha suposat que, al tractar-se d’un habitatge amb pocs recursos econòmics, no disposarien 

d’aire condicionat i totes les habitacions estarien sempre ventilades, de manera que la temperatura 

a l’interior seria molt similar a la de l’exterior. 

Dins l’apartat d’informes (reports) de Fluent, s’ha seleccionat l’opció d’àrea mitjana ponderada. Així 

doncs, totes les dades es troben referides a una unitat de superfície. Els resultats de cada 

combinació s’han comparat directament amb els valors obtinguts del cas base, que correspon a 

l’estat actual del pis. A l’estiu, l’objectiu és que tant el flux de calor com la temperatura disminueixin 
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respecte el cas original. Per tant, s’han destacat en color verd els valors inferior al cas base i, en 

vermell, els superiors. 

Taula 5-6: Fluxos de calor per unitat de superfície a l'estiu 

Fluxs de calor [W/m^2] 

Cas Façana Sostre inferior 

Base 3,78 0,43 

1.1 1,99 0,33 

2.1 1,59 0,45 

2.2 2,19 0,67 

2.3 3,18 0,34 

3.1 3,06 0,34 

4.1 3,05 0,40 

 

Taula 5-7: Temperatura per unitat de superfície a l'estiu 

Temperatura [ºC] 

Cas Façana Sostre inferior 

Base 31,1 32,0 

1.1 31,3 32,0 

2.1 31,3 32,0 

2.2 32,4 33,4 

2.3 31,2 32,1 

3.1 31,2 32,0 

4.1 31,1 32,0 

El tractament de les dues variables no ha sigut el mateix. Pel que fa al flux de calor, s’ha calculat el 

total referent a cada cas. Abans, però, és necessari conèixer les àrees corresponents a cada 

superfície on s’ha efectuat la mesura. En el model, la façana, el sostre inferior i el pati de llums 

corresponen a les següents seleccions anomenades: 

Taula 5-8: Seleccions anomenades d'interès del model 

Seleccions anomenades 

Façana Sostre inferior 

pared 
hab1 

contacto 
techo/habitaciones 

pared 
hab2   

Consultant el model es pot esbrinar quina àrea correspon a cada selecció anomenada i calcular-ne 

el total per a les tres superfícies: 
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Taula 5-9: Àrees corresponents a les seleccions anomenades de la Taula 5-8 

Àrees [m^2] 

Façana Sostre inferior 

7,83 47,58 

6,62   

14,45 47,58 

A la Taula 5-10 es troba el resultat de multiplicar les dades recollides a la Taula 5-6 per les àrees 

totals calculades en la Taula 5-9. A més, també s’han sumat els fluxos corresponents a cada cas, 

calculant-ne el total. Les cel·les s’han ressaltat seguint el mateix criteri explicat a l’inici d’aquest 

apartat. 

Taula 5-10: Fluxos de calor totals a l'estiu 

Fluxs de calor totals [W] 

Cas Façana Sostre inferior Total 

Base 54,60 20,29 74,89 

1.1 28,74 15,48 44,22 

2.1 22,91 21,26 44,17 

2.2 31,65 31,76 63,41 

2.3 45,93 16,19 62,12 

3.1 44,19 16,39 60,58 

4.1 44,05 18,83 62,88 

Es pot observar com únicament en dos casos els fluxos de calor a través del sostre inferior han 

augmentat, però no afecta al resultat total, havent-hi una clara millora dels fluxos de calor de 

l’habitatge per a qualsevol de les combinacions provades. 
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental 

Per al desenvolupament de l’anàlisi de l’impacte mediambiental s’ha determinat la quantitat 

d’emissions de 𝐶𝑂2 que es deixarien d’emetre com a conseqüència de la implementació d’alguna 

de les actuacions estudiades en aquest treball. Aquestes emissions són les derivades del 

funcionament dels dos calefactors que s’utilitzen durant l’hivern per escalfar l’habitatge. 

Primer s’ha calculat el consum d’electricitat associat als dos calefactors al llarg de l’any i després 

s’ha obtingut el valor de les emissions associades a aquest consum elèctric (Departamento de 

Medio Ambiente de CCOO-Aragón 2004, p. 12). 

Taula 6-1: Consideracions dels calefactors per a l'anàlisi de l'impacte mediambiental 

Consideracions dels calefactors 

Potència [kW] 2 

Ús 

[mes/any] 5 

[dies/mes] 30 

[hores/dia] 7 

Reducció d'ús [%] 33% 

Factor 𝐶𝑂2 [kg 𝐶𝑂2/kWh] 0,41 

Estalvi anual [kg 𝐶𝑂2] 284,13 

Totes les dades utilitzades es troben recollides a la Taula 6-1, on es pot apreciar que l’estalvi anual 

d’emissions de 𝐶𝑂2 a l’atmosfera és de 284,13 kg de 𝐶𝑂2. 
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7. Pressupost 

El pressupost es troba dividit en tres capítols: costos d’enginyeria, costos de material i costos de mà 

d’obra. A l’inici d’aquest apartat es mostra el pressupost total amb aquesta mateixa classificació i 

en els subapartats següents es troben desglossats i explicats els costos d’enginyeria, els costos de 

material i els costos de mà d’obra. 

Taula 7-1: Pressupost 

Pressupost 
Cas 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Costos 

d'enginyeria 
-   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Material 3.112,54 € 543,65 € 1.818,55 € 1.857,19 € 2.908,64 € 970,39 € 

Mà d'obra -   € 270,61 € 111,17 € 536,35 € -   € -   € 

Total després 

d'impostos 
3.112,54 € 814,26 € 1.929,72 € 2.393,55 € 2.908,64 € 970,39 € 

7.1. Costos d’enginyeria 

Per la naturalesa del projecte, no es tindran en compte els costos d’enginyeria dins del pressupost. 

Es tracta d’una col·laboració amb una ONG en la que els enginyers que hi participen faciliten el seu 

coneixement, el seu temps i el seu equip de treball a cost zero. 

Seguint aquesta argumentació, tampoc es tindran en compte els costos de les llicències dels 

programes utilitzats dins del capítol del pressupost corresponent al material. 

7.2. Material 

Els costos de material depenen de l’actuació que finalment es decideixi implementar a l’habitatge. 

Les conclusions d’aquest treball seran tingudes en compte per l’equip d’arquitectes d’Oasiurbà a 

l’hora de prendre una decisió, però no són definitives. És per aquest motiu que s’ha optat per 

calcular el cost del material de totes les combinacions estudiades. 

Moltes de les actuacions implementades en aquest projecte s’han extret del catàleg de solucions a 

baix cost de Naturgy (García et al. 2017), on s’especifica que el preu facilitat de cada actuació inclou 

tant el cost de material com el de mà d’obra. Per aquest motiu, s’ha tingut en compte el preu de 
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mà d’obra en l’apartat de materials d’algunes actuacions, les quals es troben degudament 

detallades al capítol de mà d’obra del pressupost. 

A la Taula 7-2 es troben els costos de material del pressupost. No hi apareix l’IVA perquè el preu del 

material ja el té inclòs. Per tant, de la suma dels diferents apartats s’obté directament el total 

després d’impostos. 

Taula 7-2: Costos de material 

Concepte 
Cas 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Preu 
[€] 

Façana 491,61 € 88,94 € 88,94 € 178,50 € 157,50 € 157,50 € 

Sostre 
inferior 

2.350,32 € 184,10 € 1.459,00 € 1.408,08 € 2.640,47 € 752,99 € 

Finestres 238,48 € 238,48 € 238,48 € 238,48 € 78,54 € 27,78 € 

Ribets 32,13 € 32,13 € 32,13 € 32,13 € 32,13 € 32,13 € 

Total després 
d’impostos 

3.112,54 € 543,65 € 1.818,55 € 1.857,19 € 2.908,64 € 970,39 € 

A més de la Taula 7-2, també s’ha fet una representació gràfica dels costos de material per a poder 

apreciar millor la contribució de les diferents actuacions al total de cada cas.  

 
Figura 7-1: Costos de material 

€-

€500,00 

€1.000,00 

€1.500,00 

€2.000,00 

€2.500,00 

€3.000,00 

€3.500,00 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1

Costos de material [€]

Sostre Finestres Façana Ribets
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7.3. Mà d’obra 

Per als costos del pressupost associats a la mà d’obra, és a dir, els costos de muntatge de les 

actuacions a l’habitatge, s’ha contactat amb Oasiurbà per tal que poguessin aportar valors 

aproximats dels temps de muntatge i del preu per hora que acostuma a cobrar els tècnics 

qualificats. Una vegada obtingut el valor total per a cada cas s’hi ha afegit el 21% d’IVA. 

S’ha contactat amb l’equip d’arquitectes d’Oasiurbà per a que proporcionessin valors orientatius 

de cara a la realització d’aquest capítol del pressupost. El que han comunicat ha sigut que el preu 

que s’acostuma a cobrar per cada hora de feina en unes instal·lacions d’aquestes característiques i 

el temps per metre quadrat que se suposa que s’ha d’invertir per a cada actuació. 

És important destacar dos aspectes. El primer és que les actuacions extretes del catàleg de solucions 

a baix cost de Naturgy ja tenen el cost de mà d’obra inclòs en el preu total i, per tant, no s’han 

tingut en compte en aquest apartat. El segon és que per la naturalesa de les combinacions 3.1 i 4.1 

no es requereix de mà d’obra qualificada per a la seva instal·lació i, com a conseqüència, els costos 

de mà d’obra associats a aquestes combinacions és nul. 

El preu hora que cobra un tècnic qualificat per instal·lar les actuacions és de 21€, mentre que els 

temps d’instal·lació per metre quadrat es troben recollits a la Taula 7-3: 

Taula 7-3: Temps per metre quadrat de mà d'obra («Oasiurba») 

  Cas 

  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Durada 
[min/m^2] 

Façana - 25 25 25 - - 

Sostre inferior - 10 - 20 - - 

Finestres - - - - - - 

Ribets - - - - - - 

Multiplicant cada temps per la quantitat de metres quadrats que es requereix de cada actuació, 

s’obté la durada total. La façana té una àrea associada de 10,50 𝑚2 i el sostre inferior té una àrea 

associada de 50,20 𝑚2. En el cas del sostre inferior, convé recordar que l’actuació A5 té una àrea 

associada de 37,65 𝑚2, corresponent únicament als trams de voltes corbes del sostre. 

A la Taula 7-4 es troben els resultats dels càlculs esmentats en el paràgraf anterior, juntament amb 

el cost de mà d’obra final corresponent a cada cas. 
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Taula 7-4: Costos de mà d'obra 

Item Concepte 
Cas 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

1 
Durada 

[h] 

Façana 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 

Sostre inferior 0,0 6,3 0,0 16,7 0,0 0,0 

Finestres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ribets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Cost hora [€/h] 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € -   € -   € 

Total abans d'impostos -   € 223,65 € 91,88 € 443,27 € -   € -   € 

IVA 21% -   € 46,97 € 19,29 € 93,09 € -   € -   € 

Total després d'impostos -   € 270,61 € 111,17 € 536,35 € -   € -   € 

7.4. Anàlisi econòmica 

Per a poder valorar la inversió que suposa l’execució d’aquest projecte, s’han comptabilitzat com a 

ingressos l’import econòmic que s’estalviaran les persones que facin vida a l’habitatge durant els 

mesos d’hivern pels dos calefactors ubicats a l’habitació 3 i el menjador. 

Es tracta de dos calefactors de 1000 W sobre els quals s’ha realitzat un seguit de consideracions 

referents a l’ús que se’ls hi dona al llarg de l’any, el percentatge de reducció d’ús a causa de la 

implementació de les actuacions i el cost de l’energia (Som Energia 2020). 

Taula 7-5: Consideracions referents al calefactor per a l'anàlisi econòmica 

Consideracions dels calefactors 

Potència [kW] 2 

Ús 

[mes/any] 5 

[dies/mes] 30 

[hores/dia] 7 

Reducció d'ús [%] 33% 

Cost energia [€/kWh] 0,177 

Estalvi anual [€] 122,66 € 

Entrant més en l’àmbit econòmic, s’ha suposat una inflació del 7% en una anàlisi de 10 anys. 

A la Taula 7-6 i la Taula 7-7 es mostra com quedaria l’anàlisi econòmica pel cas 2.1: 

Taula 7-6: Exemple d'anàlisi econòmica del cas 2.1 (1) 

Anàlisi 
econòmica 

Períodes 

0 1 2 3 4 5 

Inversió -  814,26 € -   € -   € -   € -   € -   € 

Despeses -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Total despeses -  814,26 € -   € -   € -   € -   € -   € 
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Ingressos -   € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 

Total ingressos -   € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 

Balanç -  814,26 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 

Acumulat -  814,26 € - 691,60 € - 568,94 € -  446,28 € - 323,62 € - 200,96 € 

 

Taula 7-7: Exemple d'anàlisi econòmica del cas 2.1 (2) 

Anàlisi 
econòmica 

Períodes 

6 7 8 9 10 

Inversió -   € -   € -   € -   € -   € 

Despeses -   € -   € -   € -   € -   € 

Total despeses -   € -   € -   € -   € -   € 

Ingressos 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 

Total ingressos 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 

Balanç 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 122,66 € 

Acumulat -   78,30 € 44,36 € 167,02 € 289,69 € 412,35 € 

Per a cada cas s’han calculat els valors dels tres indicadors principals: el període de retorn, el VAN 

(Valor Actualitzat Net ) i el TIR (Tassa Interna de Retorn): 

Taula 7-8: Indicadors econòmics dels casos estudiats 

 Cas 
 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Període de 
retorn [Anys] 

26 7 16 20 24 8 

VAN [€] -  2.251,02 € 47,26 € - 1.068,20 € - 1.532,03 € -  2.047,12 € - 108,87 € 

TIR [%] -14,12% 8,24% -7,49% -10,61% -13,25% 4,50% 

Viable No Sí No No No No 

A la Taula 7-8 hi ha els indicadors que permeten determinar la viabilitat del projecte des d’un punt 

de vista econòmic. Es pot apreciar com únicament en els casos 2.1 i 4.1 el període de retorn de la 

inversió inicial és menor a 10 anys, però únicament el cas 2.1 generaria beneficis tenint en compte 

la inflació. Així ho verifica també la TIR, sent superior al 7% definit a l’inici de l’apartat. 

La resta de casos proposats no poden ser considerats viables econòmicament parlant, ja que 

presenten períodes de retorn superiors fins i tot a 20 anys i valors de TIR inferiors a la inflació 

definida. 
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8. Conclusions 

8.1. Generals 

Des d’un inici es va detectar que el principal problema de l’habitatge es trobava durant els mesos 

d’hivern, ja que aconseguir una bona climatització era extremadament complicat degut a les 

infiltracions d’aire i la poca qualitat dels tancaments. Per aquest motiu l’estudi d’aquest treball s’ha 

centrat en les condicions d’hivern i, a més, s’ha corroborat que les actuacions que s’implementessin 

no fossin perjudicials durant els mesos d’estiu. 

A la Taula 5-3 es mostra com la proposta estàndard és la que ofereix una millora tèrmica més 

elevada: 3,7 ºC. No obstant això, la relació cost – benefici és una de les més elevades també, assolint 

un valor de 870,28 € per cada grau incrementat. En canvi, la solució low cost (baix cost) té la millor 

relació cost – benefici (326,24 €) i, a més, la diferència tèrmica obtinguda és únicament mig grau 

inferior a la corresponent a la solució estàndard. Els gràfics de contorn de temperatura de la Taula 

5-1 corroboren la similitud tèrmica entre la solució estàndard i la solució low cost.  

Contrastant les conclusions extretes dels resultats d’hivern amb els resultats d’estiu, es pot apreciar 

a la Taula 5-10 com els flux de calor total obtingut de la proposta low cost (62,88 𝑊) ha disminuït 

respecte el del cas base (74,89 𝑊), clar indicador que la solució millora el comportament tèrmic de 

l’habitatge també a l’estiu, lluny de suposar un inconvenient en condicions tèrmiques més 

caloroses. 

La proposta d’utilitzar cel·lulosa a la càmera d’aire obté un increment tèrmic molt similar al de la 

proposta estàndard (3,6ºC) i, a més, en els gràfics de la Taula 5-1 es pot apreciar com la temperatura 

del sostre inferior experimenta un augment en comparació amb les altres propostes. Aquest 

fenomen succeeix com a conseqüència de l’escalfament de la cel·lulosa, que assoleix temperatures 

més elevades que l’aire en els altres casos degut a tenir major capacitat calorífica. 

En les simulacions d’estiu, els fluxos de calor registrats són molt petits degut a la baixa diferència 

de temperatures que existeix entre l’interior i l’exterior de l’habitatge. A més, independentment de 

les actuacions provades, les temperatures de les parets del sostre inferior i de la façana no 

disminueixen, sinó que romanen pràcticament constants. El que és molt probable que succeeixi 

durant els mesos de més calor és que l’edifici s’escalfi molt durant el dia i emeti tota l’escalfor 

acumulada durant la nit, donant lloc a efectes d’acumulació i inèrcia tèrmica. A arrel d’aquest 

fenomen, una recomanació per a futurs treballs seria la realització d’un estudi dinàmic de les 

temperatures radiants de l’habitatge durant els mesos d’estiu. 
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De les simulacions d’estiu també es dedueix que un dels punts de l’habitatge més conflictius, 

tèrmicament parlant, és el pati de llums, ja que les parets que hi estan en contacte es troben a 

temperatures molt elevades en comparació amb les altres, provocant que hi hagi transferències de 

calor significatives cap a l’interior de l’habitatge. De cara a futurs estudis en aquest habitatge o 

altres similars, seria recomanable veure quin seria el comportament tèrmic de l’habitatge havent 

actuat també en la porta i les parets del pati de llums. 

Les argumentacions exposades en aquest apartat permeten afirmar que la proposta més adient per 

a ser executat en un futur seria el low cost, ja que ofereix resultats tèrmics prou significatius perquè 

les persones que viuen a l’habitatge notin una millora de confort en els dies d’hivern més freds i, a 

més, tenen un cost ajustat coherent amb les necessitats econòmiques del projecte. 

8.2. Personals 

L’experiència de poder col·laborar amb una entitat sense ànim de lucre com és Oasiurbà ha sigut 

excel·lent. La feina que desenvolupen sense demanar res a canvi és molt necessària. La sensació 

d’aportar coneixement i poder formar part del projecte durant uns mesos és molt satisfactòria. 

Donar un sentit, una finalitat i una utilitat al treball de fi de grau causa una gran motivació, fent 

molt més lleugeres la quantitat d’hores que s’han de dedicar per desenvolupar-lo. A més, ajuda a 

entendre la professió des d’un altre punt de vista que no s’acostuma a difondre: l’enginyeria com 

una eina de transformació social a disposició de tota la societat. 

La utilització del programari de càlcul Fluent per a la realització de les simulacions constata també 

una evolució cap a un món cada vegada més informàtic, on tot es calcularà a través d’un ordinador 

abans de provar-ho a la vida real. Aprendre a utilitzar el programa i veure quines possibilitats de 

programació i agilització de càlcul i recollida de dades ofereix ha sigut molt gratificant, ja que és un 

camp amb molt potencial i molta demanda laboral que val la pena conèixer en profunditat. 
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10. Annex A: Càlcul de resistències tèrmiques d’actuacions 

A1. EcoClay – Sostre  

D’entre les múltiples combinacions que es poden realitzar amb EcoClay, la que s’ha escollit pel 

sostre és la EcoClay PLAC, que consisteix en: 

- Una placa d’argila de 20 mil·límetres 

- Un acabat de guix de 2 mil·límetres de gruix 

- Una capa de pintura d’argila 

Per calcular la resistència tèrmica d’aquesta actuació es plantejarà un sistema de tres resistències 

tèrmiques en sèrie: 

 
Figura 10-1: Resistències tèrmiques per l'actuació EcoClay – Sostre 

Per tant, el càlcul de la resistència de l’actuació es realitzarà de la següent manera: 

 𝑅𝐴𝐶 = 𝑅𝑃𝐿 + 𝑅𝐺 + 𝑅𝑃𝐼 
(10-1) 

On: 

𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica total de l’actuació 
𝑅𝑃𝐿 Resistència tèrmica de la placa d’argila 
𝑅𝐺 Resistència tèrmica del guix 
𝑅𝑃𝐼 Resistència tèrmica de la pintura 

 𝑅𝐺 =
𝜀𝐺
𝑘𝐺

 
(10-2) 

 

𝑅𝑃𝐿 

𝑅𝐺 

𝑅𝑃𝐼 
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On: 

𝑅𝐺  Resistència tèrmica del guix 
𝜀𝐺  Gruix de guix aplicat 
𝑘𝐺  Conductivitat tèrmica del guix 

La resistència tèrmica de la pintura aïllant (García-Huidobro 2016, p. 29) i la de la placa d’argila 

(Ecoclay 2020d) són dades cercades, per tant no és necessari calcular-les. 

Taula 10-1: Resistències tèrmiques per l’actuació Ecoclay – sostre 

Resistència tèrmica [
𝑚2·𝐾

𝑊
] 

Placa d’argila 0,11 

Pintura aïllant 0,019 

El gruix de la capa de guix es troba especificat en la fitxa de detalls constructius d’Ecoclay i és de 2 

mil·límetres, mentre que la seva conductivitat tèrmica ha sigut extreta de la normativa UNE-EN ISO 

10456:2012 (Comité Europeo de Normalización 2012, p. 17): 

𝑘𝐺 = 0,43 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

Així, es disposa de totes les dades necessàries per procedir al càlcul de la resistència tèrmica de 

l’actuació en qüestió mitjançant l’equació (10-1): 

𝑅𝐴𝐶 = 𝑅𝑃𝐿 + 𝑅𝐺 + 𝑅𝑃𝐼 = 0,11 [
𝑚2 · 𝐾

𝑊
] +

2 [𝑚𝑚] · 10−3 [
𝑚
𝑚𝑚]

0,43 [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

+ 0,019 [
𝑚2 · 𝐾

𝑊
] → 

→ 𝑅𝐴𝐶 = 0,1337 
𝑚2 · 𝐾

𝑊
 

A2. EcoClay – Façana 

La solució Ecoclay plantejada per a la façana s’ha obtingut del mateix document del qual s’ha 

obtingut la solució pel sostre. En aquest document (Ecoclay 2020a) es mostren els detalls 

constructius de totes les solucions que Ecoclay ofereix. L’escollida per la façana està composta pels 

següents elements: 

- Revestiment de morter d’argila de 50 mil·límetres de gruix 

- Un acabat de guix de 4 mil·límetres de gruix 

- Fixador XT – 13 (Ecoclay 2020c) 

Pel càlcul de la resistència tèrmica s’emprarà un sistema de dues resistències tèrmiques en sèrie. 

Aquesta actuació realment està composta per 3 elements, però s’ha considerat que el fixador XT – 
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13 no contribueix de manera significativa en la millora de la resistència tèrmica, ja que consisteix 

en un tractament antitaques a base de silicat per millorar la fixació de l’argila sense modificar-ne 

les propietats. 

 
Figura 10-2: Resistències tèrmiques per l’actuació Ecoclay – Façana 

Així doncs, la resistència tèrmica total de l’actuació es calcula segons l’equació (10-3): 

 𝑅𝐴𝐶 = 𝑅𝑀𝐴 + 𝑅𝐺 
(10-3) 

On: 

𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica total de l’actuació 
𝑅𝑀𝐴 Resistència tèrmica del revestiment de morter d’argila 
𝑅𝐺 Resistència tèrmica del guix 

Per calcular la resistència tèrmica del guix s’utilitzarà l’equació (10-2) explicada en l’apartat 

anterior. Ara el gruix aplicat serà de 4 mil·límetres. 

La resistència tèrmica del revestiment de morter d’argila es troba especificada en la seva fitxa 

tècnica (Ecoclay 2020b), però per a un gruix de 15 mil·límetres. Per tant, el que es farà es calcular-

la manualment a partir de la seva conductivitat tèrmica: 

 𝑅𝑀𝐴 =
𝜀𝑀𝐴
𝑘𝑀𝐴

 
(10-4) 

La conductivitat tèrmica també es troba a la seva fitxa tècnica: 

𝑘𝑀𝐴 = 0,24 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

Una vegada es disposa de totes les dades necessàries, es pot procedir a calcular la resistència 

tèrmica desitjada mitjançant l’equació (10-3): 

𝑅𝐴𝐶 = 𝑅𝑀𝐴 + 𝑅𝐺 =
𝜀𝑀𝐴
𝑘𝑀𝐴

+
𝜀𝐺
𝑘𝐺

=
50[𝑚𝑚] · 10−3 [

𝑚
𝑚𝑚]

0,24 [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

+
4[𝑚𝑚] · 10−3 [

𝑚
𝑚𝑚]

0,43 [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

= 0,2176 
𝑚2 · 𝐾

𝑊
 

𝑅𝑀𝐴 

𝑅𝐺 
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A3. Mantes de cotó – Sostre  

El sistema de resistències tèrmiques que s’utilitza per aquesta actuació en concret és molt similar 

a l’emprat en el càlcul de la conductivitat tèrmica equivalent del sostre real. L’única divergència que 

presenta és una resistència tèrmica extra en sèrie a la branca corresponent al tram de les voltes 

corbes: 

 
Figura 10-3: Esquema de resistències tèrmiques per l'actuació A5 

L’expressió que ens permet obtenir la resistència tèrmica total a partir d’aquest esquema és la 

següent: 

 1

𝑅𝑆5
′ =

1

𝑅𝑆
′′ + 𝑅𝐵

+
1

𝑅𝑆 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝐴
 

(10-5) 

On: 

𝑅𝑆5
′  Resistència tèrmica total del sostre i l’actuació 5 
𝑅𝑆
′′ Resistència tèrmica del sostre (tram bigues de fusta) 
𝑅𝐵 Resistència tèrmica de les bigues de fusta 
𝑅𝑆 Resistència tèrmica del sostre (tram voltes corbes) 
𝑅𝐶  Resistència tèrmica del cotó (Actuació 5) 
𝑅𝐴 Resistència tèrmica de l’aire 

El valor de totes les resistències tèrmiques s’obté a partir de l’equació (10-6):  

 𝑅𝑖 =
𝜀𝑖

𝑘𝑖 · 𝐴𝑖
 

(10-6) 

On: 

𝑅𝑆
′′ 

𝑅𝐵 

𝑅𝑆 

𝑅𝐶  

𝑅𝐴 
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𝑅𝑖 Resistència tèrmica 
𝜀𝑖  Gruix, en la direcció de circulació del flux de calor 
𝑘𝑖 Conductivitat tèrmica del material 
𝐴𝑖  Àrea de propagació del flux, perpendicular a la seva direcció 

Tots els paràmetres necessaris ja s’havien calculat a l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques 

equivalents , però ara s’han de realitzar unes adaptacions com a conseqüència de l’addició de 

l’actuació A5. Les voltes corbes s’havien suposat rectangulars per obtenir la resistència tèrmica total 

del sostre inferior, de manera que es va calcular quin gruix havia de tenir l’àrea rectangular de 

manera que tingués la mateixa superfície que una secció transversal de la volta corba. Tal com es 

pot apreciar en l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents , l’àrea de secció 

transversal de la volta corba era de 34.764,94 𝑚𝑚2, d’on posteriorment es va obtenir el gruix del 

rectangle d’aire: 77 𝑚𝑚. Les mantes de cotó de l’actuació A5 tenen un gruix de 20 mm i ocuparan 

tota l’amplada de la volta corba: 450 mm. Restant l’àrea que ocupa la manta de cotó es pot obtenir 

el nou gruix d’aire, el qual serà inferior a l’anterior esmentat. 

𝐴𝐴
′ = 𝐴𝐴 − 𝐴𝐶 = 34.764,94 [𝑚𝑚

2] − 450 [𝑚𝑚] · 20 [𝑚𝑚] → 𝐴𝐴
′ = 25.764,94 𝑚𝑚2 

𝐴𝐴
′ = 𝑏 · ℎ′′ → ℎ′′ =

𝐴𝐴
′

𝑏
=
25.764,94 [𝑚𝑚2]

450 [𝑚𝑚]
→ ℎ′′ = 57 𝑚𝑚 

En la Taula 10-2, la Taula 10-3 i la Taula 10-4 es troben recollides totes les dades necessàries per 

substituir a l’equació (10-6): 

Taula 10-2: Gruixos dels diferents trams del sostre inferior amb l'actuació A5 

Trams Gruix [mm] 

Sostre (tram bigues) 𝜀𝑆
′′ 50 

Bigues 𝜀𝐵 250 

Sostre (tram aire) 𝜀𝑆 223 

Cotó 𝜀𝐶  20 

Aire 𝜀𝐴 57 

 

Taula 10-3: Conductivitats tèrmiques del sostre inferior amb l'actuació A5 

Material 
Conductivitat  

tèrmica [𝑊 𝑚 · 𝐾⁄ ] 

Maó ceràmic 0,44 

Fusta 0,173 

Cotó 0,044 

Aire 0,026 
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Taula 10-4: Àrees projectades horitzontalment dels trams del sostre inferior 

Trams Àrea [𝑚2] 

Bigues de fusta 𝐴𝑆
′′ 12,55 

Voltes corbes 𝐴𝑆 37,65 

Una vegada realitzada la substitució numèrica: 

Taula 10-5: Resistències tèrmiques del sostre inferior amb l'actuació A5 

Tram 
Resistència 

tèrmica [K/W] 

Rs'' 0,009 

Rb 0,115 

Rs 0,013 

Rc 0,012 

Ra 0,059 

Per últim, només resta substituir els valors de la Taula 10-5 a l’equació (10-5): 

1

𝑅𝑆5
′ =

1

𝑅𝑆
′′ + 𝑅𝐵

+
1

𝑅𝑆 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝐴
→ 𝑅𝑆5

′ =
1

1
𝑅𝑆
′′ + 𝑅𝐵

+
1

𝑅𝑆 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝐴

= 

=
1

1
0,009 + 0,115

+
1

0,013 + 0,012 + 0,059

→ 𝑅𝑆5
′ = 0,050 𝐾/𝑊 

A4. Cas base – Façana 

La conductivitat tèrmica del maó ceràmic massís es troba calculat a l’Annex B: Càlcul de propietats  

i adopta un valor de: 

𝑘𝐹
′ = 0,46 

𝑊

𝑚 · 𝐾
 

Referent a la conductivitat tèrmica, es calcula la resistència tèrmica de la façana. Aquesta propietat 

servirà en apartats posteriors per calcular la conductivitat tèrmica equivalent de la façana quan se 

li apliquin actuacions. 

L’equació que s’utilitzarà per calcular la resistència tèrmica de la façana és la següent: 

 
𝑅𝐹
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹
′ · 𝐴𝐹

′  
(10-7) 

On: 



Estudi d’alternatives de millores tèrmiques en una llar en risc de vulnerabilitat energètica  

 

  89 

𝑅𝐹
′  Resistència tèrmica de la façana modelada 
𝜀𝐹
′  Gruix en la direcció de circulació del flux de calor 
𝑘𝐹
′  Conductivitat tèrmica de la façana 
𝐴𝐹
′  Àrea de propagació del flux, perpendicular a la seva direcció 

Per conèixer el valor de l’àrea de secció transversal de la façana s’ha optat per modelar-la en 

SolidWorks utilitzant els plànols facilitats per Oasiurbà. 

 
Figura 10-4: Façana modelada en SolidWorks 

 
Figura 10-5: Plànols de la façana («Oasiurba») 

Per tant, l’àrea corresponent a la secció transversal de la façana és: 

𝐴𝐹
′ = 10,50 𝑚2 

Per últim, com es pot apreciar a la Figura 10-5, el gruix de la façana és de 350 mil·límetres. 

Així doncs, la resistència tèrmica de la façana és: 

𝑅𝐹
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹
′ · 𝐴𝐹

′ =
0,35 [𝑚]

0,46 [
𝑊
𝑚 · 𝐾] · 10,50 [𝑚

2]
→ 𝑅𝐹

′ = 0,072 𝐾/𝑊 
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11. Annex B: Càlcul de propietats termo-físiques 

d’actuacions 

B1. Maó ceràmic massís – Sostre 

El sostre inferior de l’habitatge és una maçoneria de maó ceràmic perforat. La densitat del maó 

ceràmic ha sigut extreta de la pàgina web de l’empresa Fabricación de Ladrillos AG Tecno-Tres, S.L., 

especialitzada en la fabricació de maons ceràmics d’argila cuita específicament per a la construcció 

(Ag Tecno 3 2014): 

𝜌𝐷 = 1460 𝑘𝑔/𝑚
3 

La conductivitat tèrmica i la calor específica han sigut calculades a partir de les dades obtingudes al 

catàleg de rehabilitació energètica emès per l’àrea tèrmica del Laboratori de Control de Qualitat en 

l’Edificació del Govern Basc (Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco 

2014, p. 36). Les equacions emprades són les següents: 

 𝑅 =
𝑒

𝑘𝐷
 

(11-1) 

On: 

𝑅 Resistència tèrmica del maó ceràmic 
𝑒 Gruix del maó ceràmic 
𝑘 Conductivitat tèrmica del maó ceràmic 

 
𝐶 =

𝑚 · 𝐶𝐷
𝐴

 
(11-2) 

On: 

𝐶 Capacitat tèrmica del maó ceràmic 
𝑚 Massa del sostre inferior 
𝐶𝐷 Calor específica del maó ceràmic 
𝐴 Àrea de secció transversal del sostre inferior 

Totes les dades s’han obtingut del catàleg de rehabilitació anteriorment mencionat exceptuant la 

massa i l’àrea de secció transversal del sostre inferior. La massa del sostre inferior es troba explicada 

a l’apartat 4.7.1 d’aquest mateix treball, igual que l’àrea de secció transversal, que està calculada a 

l’Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques equivalents . 
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Figura 11-1: Dades del maó ceràmic massís (Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco 

2014, p. 36) 

Substituint numèricament a les equacions (11-1) i (11-2): 

𝑅 =
𝑒

𝑘𝐷
→ 𝑘𝐷 =

𝑒

𝑅
=
11 [𝑐𝑚] · 10−2 [

𝑚
𝑐𝑚]

0,25 [
𝑚2 · 𝐾
𝑊 ]

→ 𝑘𝐷 = 0,44
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

𝐶 =
𝑚 · 𝐶𝐷
𝐴

→ 𝐶𝐷 =
𝐶 · 𝐴

𝑚
=
0,155 [

𝑀𝐽
𝑚2 · 𝐾

] · 106 [
𝐽
𝑀𝐽]

· 50,20 [𝑚2]

19.755,16 [𝑘𝑔]
→ 𝐶𝐷 = 393,87 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

 

B2. Maó ceràmic massís – Façana 

La façana consisteix en una maçoneria de maó ceràmic massís revestida de morter de calç, 

combinació típica dels edificis del barri del Raval de finals del segle XIX i principis del segle XX. 

Donada la gran similitud amb el material de construcció del sostre, es considerarà que ambdós 

tenen la mateixa densitat: 

𝜌𝐷 = 1460 𝑘𝑔/𝑚
3 

Pel que fa als càlculs de la conductivitat tèrmica i la calor específica, les fórmules que s’utilitzaran 

seran les mateixes emprades en el càlcul de les propietats del sostre inferior ((11-1) i (11-2)). En 

aquest cas caldrà tenir en compte que hi ha un revestiment de morter de calç (Laboratorio de 
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Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco 2014, p. 36) i que l’àrea i la massa no són 

les mateixes. L’àrea de secció transversal es troba explicada en l’Annex C: Càlcul de propietats 

termo-físiques equivalents , i la massa total de la façana a l’apartat 4.7.1: 

Substituint numèricament les dades: 

𝑅 =
𝑒

𝑘𝐷
→ 𝑘𝐷 =

𝑒

𝑅
=
13 [𝑐𝑚] · 10−2 [

𝑚
𝑐𝑚]

0,28 [
𝑚2 · 𝐾
𝑊 ]

→ 𝑘𝐷 = 0,46 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

𝐶 =
𝑚 · 𝐶𝐷
𝐴

→ 𝐶𝐷 =
𝐶 · 𝐴

𝑚
=
0,155 [

𝑀𝐽
𝑚2 · 𝐾

] · 106 [
𝐽
𝑀𝐽]

· 10,50 [𝑚2]

5.362,95 [𝑘𝑔]
→ 𝐶𝐷 = 303,47 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

 

B3. Maó ceràmic perforat – Envans de sostremort 

Un dels canvis que s’ha fet en l’estudi de l’habitatge respecte els anteriors ja realitzats ha sigut 

substituir el model del sostre en el programari. Anteriorment no contemplava la inclinació del 

sostre superior, de la mateixa manera que no estaven presents els envans de sostremort. Per 

realitzar el model en 3D s’han utilitzat els plànols de l’habitatge facilitats per Oasiurbà (Oasiurbà 

2019) i se n’ha generat un de nou amb les dimensions més significatives per al desenvolupament 

d’aquest treball, el qual es pot trobar en l’Annex D: Plànols. 

 
Figura 11-2: Actualització del sostre amb els envans de sostremort 
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Els envans de sostremort estan fets de maons de ceràmica perforats. La densitat ha sigut obtinguda 

de la pàgina web del mateix fabricant del qual es va obtenir la densitat dels maons del sostre i la 

façana (Ag Tecno 3 2017a): 

𝜌𝑃 = 770 𝑘𝑔/𝑚
3 

Les dades necessàries pel càlcul de la conductivitat tèrmica i la calor específica s’han obtingut del 

mateix catàleg mencionat en l’apartat B1 i B2 (Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación 

del Gobierno Vasco 2014, p. 38), ja que també hi consta aquesta solució constructiva.  

 
Figura 11-3: Dades del maó ceràmic perforat (Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco 

2014, p. 38) 

Per tant, les equacions emprades tornen a ser les mateixes dels dos últims apartats: (11-1) i (11-2). 

Per últim, mencionar que tant la massa dels envans de sostremort com l’àrea de secció transversal 

s’han consultat dins del model. 

𝑅 =
𝑒

𝑘𝑇
→ 𝑘𝑇 =

𝑒

𝑅
=
43 [𝑐𝑚] · 10−2 [

𝑚
𝑐𝑚]

0,49 [
𝑚2 · 𝐾
𝑊 ]

→ 𝑘𝑇 = 0,88 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

𝐶 =
𝑚 · 𝐶𝑇
𝐴

→ 𝐶𝑇 =
𝐶 · 𝐴

𝑚
=
0,47 [

𝑀𝐽
𝑚2 · 𝐾

] · 106 [
𝑀𝐽
𝐽 ] · 3,68 

[𝑚2]

2.204,10 [𝑘𝑔]
→ 𝐶𝑇 = 785,78 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
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B4. Cotó – Actuació A5 

Des d’Oasiurbà es va proposar incorporar a l’estudi una nova actuació pel sostre (Oasiurbà 2020). 

Aquesta actuació consisteix en afegir una capa de 20 mil·límetres de cotó premsat als revoltons del 

sostre. Les tres propietats necessàries per introduir dins del programari de càlcul han sigut 

obtingudes d’una ressenya de materials d’aïllaments no convencionals “A review of unconventional 

sustainable building insulation materials”. Allà hi ha tabulades la densitat, la conductivitat tèrmica 

i la calor específica del cotó reciclat (Asdrubali, D’Alessandro i Schiavoni 2015, p. 13), el qual té unes 

propietats suficientment similars a l’actuació descrita com per utilitzar-les en el procés de càlcul. 

Taula 11-1: Propietats del cotó reciclat (Asdrubali, D’Alessandro i Schiavoni 2015, p. 13) 

Densitat [𝑘𝑔/𝑚3] Conductivitat tèrmica [
𝑊

𝑚·𝐾
] Calor específica [

𝐽

𝑘𝑔·𝐾
] 

25 – 45 0,039 – 0,044 1600 

El criteri seguit per agafar un valor concret dins d’un rang determinat és agafar aquell extrem que 

sigui més pejoratiu per la funció a desenvolupar. Per tant, en el cas de la densitat s’ha agafat 

l’extrem inferior de l’interval i en el cas de la conductivitat tèrmica se n’ha agafat l’extrem superior. 

Concloent, els valors utilitzats en els càlculs són els següents: 

{
 
 

 
 
𝜌 = 25 𝑘𝑔/𝑚3

𝑘 = 0,044 
𝑊

𝑚 · 𝐾

𝐶 = 1600 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾

 

B5. Cotó – Actuació C4 

L’actuació C4 consisteix en un extradossat a base de panells de cotó de 50 mil·límetres de gruix i un 

acabat de guix 4 mil·límetres de gruix. El fabricant escollit per l’obtenció del material és Geopannel. 

En el catàleg oficial de la temporada 2019 – 2020 es troben disponibles les diferents propietats del 

cotó reciclat que utilitzen, exceptuant la calor específica. Aquesta última s’ha extret d’un treball de 

final de grau en el que es comparaven diferents materials sostenibles aïllants en l’arquitectura, 

entre ells el cotó (Segura Cruz 2019, p. 37). 

𝐶 = 1100 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 



Estudi d’alternatives de millores tèrmiques en una llar en risc de vulnerabilitat energètica  

 

  95 

El càlcul de la densitat s’ha fet coneixent tant la massa com el volum d’un palet de cotó reciclat. La 

conductivitat tèrmica es troba directament tabulada a la mateixa taula d’on s’ha extret la 

informació dels palets (Geopanel 2020, p. 30-31). 

𝑘 = 0,034 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

Tenint en compte que el gruix dels panells és de 50 mil·límetres: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

197,25 [
𝑘𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
]

1,2 · 1,2 · 2,65 [
𝑚3

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
]
→ 𝜌 = 51,69 𝑘𝑔/𝑚3 
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12. Annex C: Càlcul de propietats termo-físiques 

equivalents  

C1. Exemple de càlcul de la densitat equivalent 

En aquest apartat es mostrarà el procés detallat de càlcul de la densitat equivalent del sostre 

inferior per al cas base. 

Per conèixer la massa de sostre, prèviament s’ha hagut d’assignar a la peça la densitat del material 

del sostre. En aquest cas, el sostre és una maçoneria de maó ceràmic massís (Ag Tecno 3 2017b). 

S’ha seguit el mateix procediment pel cas de les biguetes de fusta. La seva densitat ha sigut extreta 

de la base de dades de Fluent. Per obtenir la massa d’aire compresa en les voltes corbes s’aprofitarà 

també informació del model. Si es coneix la densitat de l’aire i el volum que ocupa podem arribar a 

obtenir-ne també la massa: 

 𝑀𝐴 = 𝜌𝐴 · 𝑉𝐴 (12-1) 

S’utilitza un valor de densitat de l’aire obtingut del llibre Transferència de Calor i Massa (Çengel i 

Ghajar 2013, p. 884) que correspon a una temperatura de 25ºC, la màxima admesa pel RITE en 

època d’estiu (Ministerio de la Presidencia 2007, p. 15). Totes les dades anteriorment esmentades 

es troben recollides en la Taula 12-1: 

Taula 12-1: Dades utilitzades pel càlcul de la densitat del sostre del cas base 

Material Massa [𝑘𝑔] Densitat [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] Volum real [𝑚3] 

Maó ceràmic 19.755,16 1.460 - 

Fusta 2.207,17 700 - 

Aire 7,09 1,1768 5,99 

 

Per últim, només queda saber quin seria el volum del sostre modelat en el programari de càlcul. 

Aquesta mesura es pot obtenir eliminant les voltes corbes del model i reduint-ne el gruix, de 

manera que només quedi una placa plana de 250 mm de gruix. El valor obtingut és: 

𝑉𝑆
′ = 15,76 𝑚3 

Ja es tenen totes les dades necessàries per poder calcular la densitat equivalent del sostre segons 

l’equació (4-2): 

𝜌𝑆
′ =

𝑀𝑆 +𝑀𝐴 +𝑀𝐵
𝑉𝑆
′ =

19.755,16 [𝑘𝑔] + 7,05 [𝑘𝑔] + 2.207,17 [𝑘𝑔]

15,76 [𝑚3]
= 1394 𝑘𝑔/𝑚3 
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C2. Exemple de càlcul de la conductivitat tèrmica equivalent 

En aquest apartat es mostrarà el procés detallat de càlcul de la conductivitat tèrmica equivalent del 

sostre inferior per al cas base. 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 4.7.1.2.1, l’esquema de resistències tèrmiques utilitzat és el de la 

Figura 4-23. Aquest sistema de resistències consta de dos camins en paral·lel que es troben més 

ben il·lustrats en la Figura 12-1: 

 

Figura 12-1: Contextualització de l'esquema de resistències tèrmiques 

Per una banda, la branca de l’esquerra correspon al sostre sense volta corba i a la bigueta de fusta. 

Per l’altra banda, la branca de la dreta correspon als trams on hi ha volta corba, on hi ha un tros de 

sostre i un altre tros d’aire. Per simplificar els càlculs s’ha considerat que la volta corba realment és 

una cavitat rectangular. L’alçada d’aquesta cavitat es determinarà de manera que tingui la mateixa 

àrea de secció transversal que la volta corba. 

 

Figura 12-2: Esquema de la cavitat d'aire del sostre 

450 𝑚𝑚 

𝛼 

23,33 𝑚𝑚 
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Coneixent el radi de la circumferència i l’amplada de la cavitat, l’expressió que proporciona l’àrea 

del segment circular (Luis i De La Torre 2014) és la següent: 

 
𝐴𝑆𝐶 =

𝑅2

2
· [𝛼 − sin(𝛼)] 

(12-2) 

Pel càlcul de l’angle és necessari aplicar trigonometria bàsica: 

𝛼 = 2 · sin−1 (
450

2 · 360
) = 1,35 𝑟𝑎𝑑 

Amb totes les dades conegudes, només cal substituir numèricament a l’equació (12-2): 

𝐴𝑆𝐶 =
𝑅2

2
· [𝛼 − sin(𝛼)] =

(600 [𝑚𝑚])2

2
· [1,35 − sin(1,35)] → 𝐴𝑆𝐶 = 24.266,44 𝑚𝑚

2 

Per acabar obtenint l’àrea d’aire 𝐴𝐴 només falta sumar l’àrea corresponent al rectangle inferior: 

𝐴𝐴 = 𝐴𝑆𝐶 + 𝐴𝑅 = 24.266,44 [𝑚𝑚
2] + 23,33 [𝑚𝑚] · 450 [𝑚𝑚] → 

→ 𝐴𝐴 = 34.764,94 𝑚𝑚
2 

Per tant, l’alçada corresponent a un rectangle de 450 mm d’amplada i una àrea de 0,34 𝑚2 és: 

𝐴𝐴 = 𝑏 · ℎ
′ → ℎ′ =

𝐴𝐴
𝑏′
=
34.764,94 [𝑚𝑚2]

450 [𝑚𝑚]
→ ℎ′ = 77 𝑚𝑚 

Una vegada finalitzat aquest càlcul, ja es tenen tots els gruixos necessaris pel càlcul de la resistència 

tèrmica equivalent del sostre: 

 
𝑅𝑆
′ =

1

1
𝑅𝑆
′′ + 𝑅𝐵

+
1

𝑅𝑆 + 𝑅𝐴

 (12-3) 

On: 

𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 𝑅𝑆

′ = 0,053
𝐾

𝑊
 

𝑅𝑆
′′ Resistència tèrmica del sostre real (tram bigues) 𝑅𝑆

′′ = 0,009
𝐾

𝑊
 

𝑅𝐵 Resistència tèrmica de les bigues de fusta 𝑅𝐵 = 0,115
𝐾

𝑊
 

𝑅𝑆 Resistència tèrmica del sostre real (tram aire) 𝑅𝑆 = 0,013
𝐾

𝑊
 

𝑅𝐴 Resistència tèrmica del aire 𝑅𝐴 = 0,080
𝐾

𝑊
 

Per calcular les diferents resistències tèrmiques s’ha d’utilitzar la següent expressió: 
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 𝑅𝑖 =
𝜀𝑖

𝑘𝑖 · 𝐴𝑖
 

(12-4) 

On: 

𝑅𝑖 Resistència tèrmica 
𝜀𝑖  Gruix, en la direcció de circulació del flux de calor 
𝑘𝑖 Conductivitat tèrmica del material 
𝐴𝑖  Àrea de propagació del flux, perpendicular a la seva direcció 

Les dades a utilitzar en l’equació genèrica (12-4) es troben recollides a la Taula 12-2 i a la Taula 12-3: 

Taula 12-2: Valors de gruix pel càlcul de la conductivitat tèrmica del sostre 

Trams Gruix [mm] 

Sostre (tram bigues) 𝜀𝑆
′′ 50 

Bigues 𝜀𝐵 250 

Sostre (tram aire) 𝜀𝑆 223 

Aire 𝜀𝐴 77 
 

Taula 12-3: Conductivitats tèrmiques dels materials del sostre 

Material 
Conductivitat  

tèrmica [𝑊 𝑚 · 𝐾⁄ ] 

Maó ceràmic 0,44 

Fusta 0,173 

Aire 0,026 

Per últim quedaria l’àrea de propagació del flux, que en les zones on hi ha voltes corbes es 

correspondria amb el rectangle marcat en la Figura 12-3: 

 

Figura 12-3: Exemplificació del terme 𝐴𝑖 de l'equació (12-4) 
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Com es pot apreciar en la il·lustració anterior, el sostre no és uniforme: hi ha tres zones 

diferenciades que s’hauran de tenir en compte a l’hora de calcular el terme 𝐴𝑖. 

 

Figura 12-4: Esquema de les 3 zones del sostre 

 
𝐴𝑘 = 𝑏𝑘 · ∑ 𝑛𝑖 · 𝐿𝑖

𝑁=3

𝑖=1

 
(12-5) 

Pel càlcul d’àrees, la llargada variarà en funció de la zona (A, B o C), però l’amplada no es veurà 

afectada. Les dades utilitzades per aquest càlcul es troben resumides en les taules següents: 

Taula 12-4: Amplades pel càlcul d'àrees 

Amplada 
sostre 

𝑏𝑠
′′ [mm] 150 

Amplada aire 𝑏𝑎 [mm] 450 

 

Taula 12-5: Longituds i nombre de repeticions pel càlcul d'àrees 

Zones ni Li [mm] 

A 1,5 10350 

B 4 8950 

C 3 10780 

Aplicant les dades de la Taula 12-4 i la Taula 12-5 a l’equació (12-5) s’acaben obtenint les àrees 

necessàries pels càlculs de la resistència tèrmica total: 

{
𝐴𝑆
′′ = 𝐴𝐵 = 12,55 𝑚

2

𝐴𝑆 = 𝐴𝐴 = 37,65 𝑚
2  

A B C 

𝐿𝐴 

𝐿𝐵 

𝐿𝐶  
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Només falta substituir numèricament tots els valors presentats a les equacions (12-3) i (12-4): 

𝑅𝑆
′′ =

𝜀𝑆
′′

𝑘𝐷 · 𝐴𝑆
′′ =

0,05 [𝑚]

0,44 [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

· 12,55 [𝑚2]
→ 𝑅𝑆

′′ = 0,009 
𝐾

𝑊
 

𝑅𝐵 =
𝜀𝐵

𝑘𝐹 · 𝐴𝐵
=

0,25 [𝑚]

0,173 [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

· 12,55 [𝑚2]
→ 𝑅𝐵 = 0,115 

𝐾

𝑊
 

𝑅𝑆 =
𝜀𝑆

𝑘𝐷 · 𝐴𝑆
=

0,223 [𝑚]

0,44 [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

· 37,65 [𝑚2]
→ 𝑅𝑆 = 0,013 

𝐾

𝑊
 

𝑅𝐴 =
𝜀𝐴

𝑘𝐴 · 𝐴𝐴
=

0,077 [𝑚]

0,026 [
𝑊
𝑚 · 𝐾]

· 37,65 [𝑚2]
→ 𝑅𝐴 = 0,080 

𝐾

𝑊
 

𝑅𝑆
′ =

1

1
𝑅𝑆
′′ + 𝑅𝐵

+
1

𝑅𝑆 + 𝑅𝐴

=
1

1

0,009 [
𝐾
𝑊]

+ 0,115 [
𝐾
𝑊]

+
1

0,013 [
𝐾
𝑊]

+ 0,080 [
𝐾
𝑊]

= 0,053
𝐾

𝑊
 

Pel cas base, el valor de la resistència corresponent a l’actuació és nul, ja que en un inici el sostre 

inferior no disposava de cap actuació. Per tant: 

𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′  

L’equació que relaciona la resistència tèrmica equivalent i la conductivitat tèrmica equivalent de 

cada cas és l’equació (4-5): 

𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆𝑇
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆𝑇

′ =
0,25 [𝑚]

0,053 [
𝐾
𝑊] · 50,20 

[𝑚2]
→ 𝑘𝑆𝑇

′ = 0,0935
𝑊

𝑚 · º𝐾
 

C3. Exemple de càlcul de la calor específica equivalent 

En aquest apartat es mostrarà el procés detallat de càlcul de la calor específica equivalent del sostre 

inferior per al cas base. 

En la realització del càlcul de la calor específica equivalent del sostre es farà una ponderació per 

massa, on es tindran en compte les quatre masses que es troben al sostre: fusta de les biguetes, 

aire de les cavitats de les voltes corbes, maó ceràmic del sostre en qüestió i l’actuació. 



  Annexos 

102   

 
𝐶𝑆
′ =

𝐶𝐷 · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐹 · 𝑀𝐵 + 𝐶𝐴 · 𝑀𝐴 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴 +𝑀𝐴𝐶

 (12-6) 

On: 

𝐶𝑆
′ Calor específica equivalent del sostre modelat 
𝐶𝐷 Calor específica del maó ceràmic 𝐶𝐷 = 393,87

𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

𝑀𝑆 Massa del sostre 𝑀𝑆 = 19.755,16 𝑘𝑔 
𝐶𝐹 Calor específica de la fusta 𝐶𝐹 = 2.310

𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 𝑀𝐵 = 2.207,17 𝑘𝑔 
𝐶𝐴 Calor específica de l’aire 𝐶𝐴 = 1.007

𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

𝑀𝐴 Massa d’aire compresa en les voltes corbes del sostre 𝑀𝐴 = 7,05 𝑘𝑔 
𝐶𝐴𝐶  Calor específica de l’actuació (varia en funció del cas) 
𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació (varia en funció del cas) 

Al no haver-hi actuació implementada al cas base, els valors referents a les actuacions es consideren 

nuls. 

𝐶𝑆
′ =

𝐶𝐷 · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐹 · 𝑀𝐵 + 𝐶𝐴 · 𝑀𝐴 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴 +𝑀𝐴𝐶

= 

=
393,87 [

𝐽
𝑘𝑔 · 𝐾

] · 19.755,16 [𝑘𝑔] + 2310 [
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
] · 2.207,17 [𝑘𝑔] + 1007 [

𝐽
𝑘𝑔 · 𝐾

] · 7,05 [𝑘𝑔]

19.755,16 [𝑘𝑔] + 2.207,17 [𝑘𝑔] + 7,09 [𝑘𝑔]
 

→ 𝐶𝑆
′ = 586,57 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

C4. Exemple de càlcul del coeficient de convecció equivalent 

En aquest apartat es mostrarà el procés detallat de càlcul del coeficient de convecció equivalent de 

la finestra de la façana per al cas 4.1, on s’aplica l’actuació doble capa (B5). 

Les dades a utilitzar en els càlculs referents a aquesta finestra són les següents: 

Taula 12-6: Dades de la finestra de la façana 

Àrea [𝑚2] 0,91 

Resistència tèrmica del 
vidre senzill [𝑚2 · 𝐾/𝑊] 

0,10 

Respecte aquesta actuació, el fabricant no facilita cap propietat tèrmica per a poder desenvolupar 

un sistema de resistències tèrmiques. No obstant això, el que sí que especifica és que la 

implementació d’aquest sistema augmenta la resistència tèrmica de les finestres de tal manera que 
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redueix en un 28% les transferències de calor respecte finestres amb envidraments senzills (García 

et al. 2017, p. 155). Segons el llibre Transferència de calor i massa (Çengel i Ghajar 2013, p. 137) es 

pot relacionar la transferència de calor per convecció i la resistència tèrmica de la següent manera: 

 
�̇�𝐶𝑂𝑁𝑉 =

∆𝑇

𝑅𝑇
 

(12-7) 

Si s’aplica aquesta equació amb la nomenclatura del treball i relacionant dos casos concrets, s’obté 

la següent expressió: 

 
�̇�𝐹𝑖𝑇

�̇�𝐹𝑖𝐷𝐶
=

∆𝑇
𝑅𝐹𝑖𝑇
′

∆𝑇
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′

 
(12-8) 

On: 

�̇�𝐹𝑖𝑇 Tassa de transferència de calor del cas base 

�̇�𝐹𝑖𝐷𝐶  Tassa de transferència de calor amb l’actuació de doble capa 
𝑅𝐹𝑖𝑇
′  Resistència tèrmica del cas base 
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′  Resistència tèrmica del vidre amb doble capa 
∆𝑇 Diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior de l’habitatge 

Només cal aïllar 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′  de l’equació (12-8) i tenir en compte el percentatge de minoració de la 

quantitat de calor quan s’aplica la doble capa: 

�̇�𝐹𝑖𝑇

�̇�𝐹𝑖𝐷𝐶
=

∆𝑇
𝑅𝐹𝑖𝑇
′

∆𝑇
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′

→
�̇�𝐹𝑖𝑇

(1 − 0,28) · �̇�𝐹𝑖𝑇
=

∆𝑇
𝑅𝐹𝑖𝑇
′

∆𝑇
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′

→
1

(1 − 0,28)
=
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′

𝑅𝐹𝑖𝑇
′ → 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶

′ =
𝑅𝐹𝑖𝑇
′

(1 − 0,28)
 

Resumint: mitjançant el percentatge de minoració respecte el cas base, ha sigut possible obtenir 

una equació que ens relaciona la resistència tèrmica del cas base amb l’actuació d’aplicar doble 

capa: 

 
𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

𝑅𝐹𝑖𝑇
′

(1 − 0,28)
 

(12-9) 

On: 

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′  Resistència tèrmica del vidre amb doble capa 
𝑅𝐹𝑖𝑇
′  Resistència tèrmica del vidre senzill (varia en funció de la finestra) 

Una vegada es té la resistència tèrmica equivalent, el càlcul del coeficient de convecció equivalent 

és trivial: 
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𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′ · 𝐴𝐹𝑖

 
(12-10) 

On: 

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′  Resistència tèrmica del vidre amb doble capa (varia en funció del cas) 
ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′  Transmitància tèrmica del vidre amb doble capa 
𝐴𝐹𝑖 Àrea de la finestra on s’aplica el vidre amb doble capa (varia en funció del cas) 

Amb les dades presentades a la Taula 12-6 es poden resoldre ràpidament les equacions (12-9) i 

(12-10): 

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

𝑅𝐹𝑖𝑇
′

(1 − 0,28)
=
0,10 [

𝐾
𝑊]

(1 − 0,28)
→ 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶

′ = 0,14 
𝐾

𝑊
 

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′ · 𝐴𝐹𝑖

→ ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′ =

1

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶
′ · 𝐴𝐹𝑖

=
1

0,14 [
𝐾
𝑊]

· 0,91 [𝑚2]
→ ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶

′ = 7,91 
𝑊

𝑚2 · 𝐾
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C5. Fitxes tècniques de les actuacions 

Taula 12-7: Fitxa tècnica de l'actuació A1 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝑆𝑇
′ = (𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴𝐶) 𝑉𝑆

′⁄  

2 𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′ + 𝑅𝐴𝐶 𝐴𝑆
′⁄  

3 𝑅𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑘𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′ → 𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′  

4 𝐶𝑆𝑇
′ =

𝐶𝑆
′ · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝑆 Massa del sostre 19.755,16 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐴 Massa de l’aire 7,05 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 2.207,17 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 50,20 𝑘𝑔 

1 𝑉𝑆
′ Volum de sostre modelat 15,76 𝑚3 

2 𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 0,053 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,25 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 𝐴𝑆
′  

Àrea en projecció horitzontal del 
sostre modelat 

50,20 𝑚2 

3 𝜀𝑆
′  Gruix del sostre modelat 0,25 𝑚 

4 𝐶𝑆
′ 

Calor específica equivalent del sostre 
modelat 

586,57 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  
Calor específica del material de 

l’actuació 
1.030 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝑆𝑇
′  

Densitat equivalent del sostre modelat 
amb l’actuació 

1.396,73 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝑆𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,058 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝑆𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,0855 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝑆𝑇
′  

Calor específica equivalent del sostre 
modelat amb l’actuació 

587,70 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝑅𝑆
′  

𝑅𝐴𝐶  
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Taula 12-8: Fitxa tècnica de l'actuació A2 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝑆𝑇
′ =

𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝑆
′  

2 𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝑆
′  

3 𝑅𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑘𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′ → 𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′  

4 𝐶𝑆𝑇
′ =

𝐶𝑆
′ · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝑆 Massa del sostre 19.755,16 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐴 Massa de l’aire 7,05 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 2.207,17 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 180,72 𝑘𝑔 

1 𝑉𝑆
′ Volum de sostre modelat 15,76 𝑚3 

2 𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 0,053 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,77 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 𝐴𝑆
′  

Àrea en projecció horitzontal del 
sostre modelat 

50,20 𝑚2 

3 𝜀𝑆
′  Gruix del sostre modelat 0,25 𝑚 

4 𝐶𝑆
′ 

Calor específica equivalent del sostre 
modelat 

586,57 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  
Calor específica del material de 

l’actuació 
1.560 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝑆𝑇
′  

Densitat equivalent del sostre modelat 
amb l’actuació 

1.405,02 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝑆𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,069 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝑆𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,0726 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝑆𝑇
′  

Calor específica equivalent del sostre 
modelat amb l’actuació 

595,40 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝑅𝑆
′  

𝑅𝐴𝐶  
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Taula 12-9: Fitxa tècnica de l'actuació A3 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝑆𝑇
′ =

𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝑆
′  

2 𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝑆
′  

3 𝑅𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑘𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′ → 𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′  

4 𝐶𝑆𝑇
′ =

𝐶𝑆
′ · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝑆 Massa del sostre 19.755,16 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐴 Massa de l’aire 7,05 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 2.207,17 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 230,92 𝑘𝑔 

1 𝑉𝑆
′ Volum de sostre modelat 15,76 𝑚3 

2 𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 0,053 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,95 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 𝐴𝑆
′  

Àrea en projecció horitzontal del 
sostre modelat 

50,20 𝑚2 

3 𝜀𝑆
′  Gruix del sostre modelat 0,25 𝑚 

4 𝐶𝑆
′ 

Calor específica equivalent del sostre 
modelat 

586,57 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  
Calor específica del material de 

l’actuació 
800 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝑆𝑇
′  

Densitat equivalent del sostre modelat 
amb l’actuació 

1.408,20 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝑆𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,072 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝑆𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,0690 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝑆𝑇
′  

Calor específica equivalent del sostre 
modelat amb l’actuació 

589,04 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝑅𝑆
′  

𝑅𝐴𝐶  
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Taula 12-10: Fitxa tècnica de l'actuació A4 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝑆𝑇
′ =

𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝑆
′  

2 𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝑆
′  

3 𝑅𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑘𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′ → 𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′  

4 𝐶𝑆𝑇
′ =

𝐶𝑆
′ · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝑆 Massa del sostre 19.755,16 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐴 Massa de l’aire 7,05 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 2.207,17 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 1.817,20 𝑘𝑔 

1 𝑉𝑆
′ Volum de sostre modelat 15,76 𝑚3 

2 𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 0,053 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,13 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 𝐴𝑆
′  

Àrea en projecció horitzontal del 
sostre modelat 

50,20 𝑚2 

3 𝜀𝑆
′  Gruix del sostre modelat 0,25 𝑚 

4 𝐶𝑆
′ 

Calor específica equivalent del sostre 
modelat 

586,57 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  
Calor específica del material de 

l’actuació 
1.000 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝑆𝑇
′  

Densitat equivalent del sostre modelat 
amb l’actuació 

1.508,85 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝑆𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,056 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝑆𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,0891 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝑆𝑇
′  

Calor específica equivalent del sostre 
modelat amb l’actuació 

621,40 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝑅𝑆
′  

𝑅𝐴𝐶  
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Taula 12-11: Fitxa tècnica de l'actuació A5 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝑆𝑇
′ =

𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝑆
′  

2 𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝑆
′  

3 𝑅𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑘𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′ → 𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′  

4 𝐶𝑆𝑇
′ =

𝐶𝑆
′ · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝑆 Massa del sostre 19.755,16 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐴 Massa de l’aire 7,05 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 2.207,17 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 18,82 𝑘𝑔 

1 𝑉𝑆
′ Volum de sostre modelat 15,76 𝑚3 

2 𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 0,053 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,45 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 𝐴𝑆
′  

Àrea en projecció horitzontal del 
sostre modelat 

50,20 𝑚2 

3 𝜀𝑆
′  Gruix del sostre modelat 0,25 𝑚 

4 𝐶𝑆
′ 

Calor específica equivalent del sostre 
modelat 

586,57 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  
Calor específica del material de 

l’actuació 
1.600 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝑆𝑇
′  

Densitat equivalent del sostre modelat 
amb l’actuació 

1.394,74 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝑆𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,050 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝑆𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,0990 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝑆𝑇
′  

Calor específica equivalent del sostre 
modelat amb l’actuació 

587,54 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝑅𝑆
′  

𝑅𝐴𝐶  
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Taula 12-12: Fitxa tècnica de l'actuació A7 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝑆𝑇
′ =

𝑀𝑆 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝑆
′  

2 𝑅𝑆𝑇
′ = 𝑅𝑆

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝑆
′  

3 𝑅𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑘𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′ → 𝑘𝑆𝑇
′ =

𝜀𝑆
′

𝑅𝑆𝑇
′ · 𝐴𝑆

′  

4 𝐶𝑆𝑇
′ =

𝐶𝑆
′ · 𝑀𝑆 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝑆 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝑆 Massa del sostre 19.755,16 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐴 Massa de l’aire 7,05 𝑘𝑔 

1 𝑀𝐵 Massa de les biguetes de fusta 2.207,17 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació − 𝑘𝑔 

1 𝑉𝑆
′ Volum de sostre modelat 15,76 𝑚3 

2 𝑅𝑆
′  Resistència tèrmica del sostre modelat 0,053 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació − 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 𝐴𝑆
′  

Àrea en projecció horitzontal del 
sostre modelat 

50,20 𝑚2 

3 𝜀𝑆
′  Gruix del sostre modelat 0,25 𝑚 

4 𝐶𝑆
′ 

Calor específica equivalent del sostre 
modelat 

586,57 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  
Calor específica del material de 

l’actuació 
− 

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝑆𝑇
′  

Densitat equivalent del sostre modelat 
amb l’actuació 

1.394 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝑆𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,053 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝑆𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent del 
sostre modelat amb l’actuació 

0,0935 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝑆𝑇
′  

Calor específica equivalent del sostre 
modelat amb l’actuació 

586,57 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝑅𝑆
′  

𝑅𝐴𝐶  
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Taula 12-13: Fitxa tècnica de l'actuació B3+B5 (façana) 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ = 𝑅𝐶𝐸 + 𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐶𝑂 

2 𝑅𝐶𝐸 =
1

ℎ0 · 𝐴𝐹𝑖
 

3 𝑅𝐶𝑂 =
1

𝑈𝐶𝑂 · 𝐴𝐹𝑖
 

4 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ 𝐴𝐹𝑖

→ ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ =

1

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ 𝐴𝐹𝑖

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝑅𝐷𝐶  
Resistència tèrmica del vidre amb 

doble capa 
0,14 𝐾/𝑊 

2 ℎ0 Coeficient de convecció exterior 12 
𝑊

𝑚2 · 𝐾
 

3 𝑈𝐶𝑂 
Transmitància tèrmica de les 

cortines tèrmiques 
16 

𝑊

𝑚2 · 𝐾
 

4 𝐴𝐹𝑖 

Àrea de la finestra on s’aplica el 
vidre amb doble capa i les 

cortines tèrmiques 
0,91 𝑚2 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′  

Resistència tèrmica total de la 
finestra amb doble capa i cortina 

0,29 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐶𝐸 
Resistència tèrmica per convecció 

exterior 
0,09 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

3 𝑅𝐶𝑂 
Resistència tèrmica de les 

cortines tèrmiques 
0,06 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

4 ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′  

Transmitància tèrmica del vidre 
amb doble capa i cortines 

tèrmiques 
3,75 

𝑊

𝑚2 · 𝐾
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Taula 12-14: Fitxa tècnica de l'actuació B3+B5 (cuina) 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ = 𝑅𝐶𝐸 + 𝑅𝐷𝐶 + 𝑅𝐶𝑂 

2 𝑅𝐶𝐸 =
1

ℎ0 · 𝐴𝐹𝑖
 

3 𝑅𝐶𝑂 =
1

𝑈𝐶𝑂 · 𝐴𝐹𝑖
 

4 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ =

1

ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ 𝐴𝐹𝑖

→ ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ =

1

𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′ 𝐴𝐹𝑖

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝑅𝐷𝐶  
Resistència tèrmica del vidre amb 

doble capa 
0,12 𝐾/𝑊 

2 ℎ0 Coeficient de convecció exterior 12 
𝑊

𝑚2 · 𝐾
 

3 𝑈𝐶𝑂 
Transmitància tèrmica de les 

cortines tèrmiques 
16 

𝑊

𝑚2 · 𝐾
 

4 𝐴𝐹𝑖 

Àrea de la finestra on s’aplica el 
vidre amb doble capa i les 

cortines tèrmiques 
1,09 𝑚2 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝑅𝐹𝑖𝐷𝐶𝑂
′  

Resistència tèrmica total de la 
finestra amb doble capa i cortina 

0,26 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐶𝐸 
Resistència tèrmica per convecció 

exterior 
0,08 𝐾/𝑊 

3 𝑅𝐶𝑂 
Resistència tèrmica de les 

cortines tèrmiques 
0,06 𝐾/𝑊 

4 ℎ𝐹𝑖𝐷𝐶
′  

Transmitància tèrmica del vidre 
amb doble capa i cortines 

tèrmiques 
3,60 

𝑊

𝑚2 · 𝐾
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Taula 12-15: Fitxa tècnica de l'actuació C1 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝐹𝑇
′ =

𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝐹
′  

2 𝑅𝐹𝑇
′ = 𝑅𝐹

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝐹
′  

3 𝑅𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′ → 𝑘𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑅𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′  

4 𝐶𝐹𝑇
′ =

𝐶𝐹
′ · 𝑀𝐹 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝐹 Massa de la façana 5.362,95 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 48,30 𝑘𝑔 

1 𝑉𝐹
′ Volum de la façana modelada 3,63 𝑚3 

2 𝑅𝐹
′  

Resistència tèrmica de la façana 
modelada 

0,072 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,95 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 i 3 𝐴𝐹
′  Àrea projectada verticalment de la façana 10,5 𝑚2 

3 𝜀𝐹
′  Gruix de la façana modelada 0,35 𝑚 

4 𝐶𝐹
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada 

303,47 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  Calor específica del material de l’actuació 800 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝐹𝑇
′  

Densitat equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

1.490,70 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝐹𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,163 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝐹𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,2046 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝐹𝑇
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

270,35 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
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Taula 12-16: Fitxa tècnica de l'actuació C2 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝐹𝑇
′ =

𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝐹
′  

2 𝑅𝐹𝑇
′ = 𝑅𝐹

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝐹
′  

3 𝑅𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′ → 𝑘𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑅𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′  

4 𝐶𝐹𝑇
′ =

𝐶𝐹
′ · 𝑀𝐹 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝐹 Massa de la façana 5.362,95 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació − 𝑘𝑔 

1 𝑉𝐹
′ Volum de la façana modelada 3,63 𝑚3 

2 𝑅𝐹
′  

Resistència tèrmica de la façana 
modelada 

0,072 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,06 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 i 3 𝐴𝐹
′  Àrea projectada verticalment de la façana 10,5 𝑚2 

3 𝜀𝐹
′  Gruix de la façana modelada 0,35 𝑚 

4 𝐶𝐹
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada 

303,47 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  Calor específica del material de l’actuació − 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝐹𝑇
′  

Densitat equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

1.460,00 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝐹𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,078 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝐹𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,4263 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝐹𝑇
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

303,47 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
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Taula 12-17: Fitxa tècnica de l'actuació C3 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝐹𝑇
′ =

𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝐹
′  

2 𝑅𝐹𝑇
′ = 𝑅𝐹

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝐹
′  

3 𝑅𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′ → 𝑘𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑅𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′  

4 𝐶𝐹𝑇
′ =

𝐶𝐹
′ · 𝑀𝐹 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝐹 Massa de la façana 5.362,95 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 10,50 𝑘𝑔 

1 𝑉𝐹
′ Volum de la façana modelada 3,63 𝑚3 

2 𝑅𝐹
′  

Resistència tèrmica de la façana 
modelada 

0,072 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,25 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 i 3 𝐴𝐹
′  Àrea projectada verticalment de la façana 10,5 𝑚2 

3 𝜀𝐹
′  Gruix de la façana modelada 0,35 𝑚 

4 𝐶𝐹
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada 

303,47 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  Calor específica del material de l’actuació 1.030 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝐹𝑇
′  

Densitat equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

1.480,29 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝐹𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,096 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝐹𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,3462 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝐹𝑇
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

256,27 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
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Taula 12-18: Fitxa tècnica de l'actuació C4 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝐹𝑇
′ =

𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝐹
′  

2 𝑅𝐹𝑇
′ = 𝑅𝐹

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝐹
′  

3 𝑅𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′ → 𝑘𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑅𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′  

4 𝐶𝐹𝑇
′ =

𝐶𝐹
′ · 𝑀𝐹 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝐹 Massa de la façana 5.362,95 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 1,36 𝑘𝑔 

1 𝑉𝐹
′ Volum de la façana modelada 3,63 𝑚3 

2 𝑅𝐹
′  

Resistència tèrmica de la façana 
modelada 

0,072 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 1,47 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 i 3 𝐴𝐹
′  Àrea projectada verticalment de la façana 10,5 𝑚2 

3 𝜀𝐹
′  Gruix de la façana modelada 0,35 𝑚 

4 𝐶𝐹
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada 

303,47 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  Calor específica del material de l’actuació 1.100 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝐹𝑇
′  

Densitat equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

1.477,77 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝐹𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,213 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝐹𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,1568 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝐹𝑇
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

252,05 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
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Taula 12-19: Fitxa tècnica de l'actuació C5 

Esquema de resistències tèrmiques Equacions 

 

1 𝜌𝐹𝑇
′ =

𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶
𝑉𝐹
′  

2 𝑅𝐹𝑇
′ = 𝑅𝐹

′ +
𝑅𝐴𝐶
𝐴𝐹
′  

3 𝑅𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑘𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′ → 𝑘𝐹𝑇
′ =

𝜀𝐹
′

𝑅𝐹𝑇
′ · 𝐴𝐹

′  

4 𝐶𝐹𝑇
′ =

𝐶𝐹
′ · 𝑀𝐹 + 𝐶𝐴𝐶 · 𝑀𝐴𝐶
𝑀𝐹 +𝑀𝐴𝐶

 

Dades 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 i 4 𝑀𝐹 Massa de la façana 5.362,95 𝑘𝑔 

1 i 4 𝑀𝐴𝐶  Massa de l’actuació 42,87 𝑘𝑔 

1 𝑉𝐹
′ Volum de la façana modelada 3,63 𝑚3 

2 𝑅𝐹
′  

Resistència tèrmica de la façana 
modelada 

0,072 𝐾/𝑊 

2 𝑅𝐴𝐶  Resistència tèrmica de l’actuació 0,22 𝑚2 · 𝐾/𝑊 

2 i 3 𝐴𝐹
′  Àrea projectada verticalment de la façana 10,5 𝑚2 

3 𝜀𝐹
′  Gruix de la façana modelada 0,35 𝑚 

4 𝐶𝐹
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada 

303,47 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

4 𝐶𝐴𝐶  Calor específica del material de l’actuació 1.000 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Resultats 

Equació Variable Definició Valor Unitats 

1 𝜌𝐹𝑇
′  

Densitat equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

1.489,21 
𝑘𝑔

𝑚3
 

2 𝑅𝐹𝑇
′  

Resistència tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,093 𝐾/𝑊 

3 𝑘𝐹𝑇
′  

Conductivitat tèrmica equivalent de la 
façana modelada amb l’actuació 

0,3577 
𝑊

𝑚 · 𝐾
 

4 𝐶𝐹𝑇
′  

Calor específica equivalent de la façana 
modelada amb l’actuació 

262,51 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
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13. Annex D: Plànols 

D1. Façana real 
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D2. Sostre modelat 
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D3. Sostre real 
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14. Annex E: Diagrama de Gantt 
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