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Resum 

Un dels principals sectors de consum energètic a nivell europeu són els edificis. Els acords signats i les 

directrius establertes tendeixen a limitar el consum energètic en aquest sector, mitjançant una millora 

de l’eficiència energètica dels edificis. A partir d’aquest objectiu de millorar l’eficiència energètica en 

el sector es defineix el concepte d’edifici nZEB (nearly Zero Energy Building). 

En aquest treball es tractarà els aspectes relacionats amb el disseny d’un habitatge nZEB a La Roca del 

Vallès, definint així una envolupant tèrmica adequada a la climatologia del lloc, i les solucions tècniques 

corresponents per tal de satisfer el consum energètic i mantenir les condicions de confort de 

l’habitatge a partir de l’energia generada en una instal·lació solar fotovoltaica en col·laboració amb la 

xarxa elèctrica. A partir de l’estudi dels fluxos d’energia tèrmica que es produeixen a l’habitatge, i amb 

la comparació de resultats entre l’edifici de tipus nZEB plantejat i un edifici de menor eficiència 

energètica, s’ha realitzat un estudi sobre la producció d’entropia associada al consum d’elements 

interns i als propis fluxos d’energia tèrmica que es realitzen a través de l’envolupant tèrmica de l’edifici, 

per tal d’establir pautes que relacionin la producció d’entropia amb l’eficiència energètica en edificis. 

Els resultats de consum energètic obtinguts en l’edifici nZEB son satisfactoris, ja que s’ha aconseguit 

un baix consum dins els paràmetres que defineixen els nZEB. A partir de l’anàlisi de producció 

d’entropia s’han identificat aquells focus de consum on podem arribar a aprofitar l’energia residual per 

tal d’augmentar l’eficiència energètica de l’edifici, així com aquells elements característics de 

l’envolupant més significatius durant el disseny de l’habitatge, identificats a partir de la comparació del 

comportament de l’edifici nZEB dissenyat i un de menor eficiència energètica.   
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Resumen 

Uno de los principales sectores de consumo energético a nivel europeo son los edificios. Los acuerdos 

firmados i las directrices establecidas tienden a limitar el consumo energético de este sector, mediante 

una mejora en la eficiencia energética de los edificios. A partir de este objetivo de mejorar la eficiencia 

energética del sector se define el concepto de edificio nZEB (nearly Zero Energy Building). 

En este trabajo se tratarán los aspectos relacionados con el diseño de una vivienda nZEB en La Roca 

del Vallès, definiendo una envolvente térmica adecuada a la climatología del lugar, y las soluciones 

técnicas correspondientes con tal de satisfacer el consumo energético i mantener las condiciones de 

confort de la vivienda, a partir de la energía generada en una instalación solar fotovoltaica en 

colaboración con la red eléctrica. A partir del estudio de flujos de energía térmica que se dan en la 

vivienda, y comparando los resultados obtenidos entre un edificio de tipo nZEB y un edificio de menor 

eficiencia energética, se ha realizado un estudio sobre la producción de entropía asociada al consumo 

de elementos internos y a los propios flujos de energía térmica que se realizan a través de la envolvente 

térmica de la vivienda, con tal de establecer una serie de pautas que nos relacionen la producción de 

entropía con la eficiencia energética en edificios. Los resultados de consumo energético obtenidos en 

el edificio nZEB son satisfactorios, ya que se ha conseguido un bajo consumo dentro de los parámetros 

que definen los nZEB. A partir del análisis de producción de entropía se han identificado los focos de 

consumo donde podemos llegar a aprovechar la energía residual con tal de aumentar la eficiencia 

energética del edificio, así como aquellos elementos característicos de la envolvente más significativos 

a la hora de diseñar una vivienda, identificados a partir del comportamiento del edificio nZEB y uno de 

menor eficiencia.  
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Abstract 

Buildings are one of the main areas of energy consumption at Europe. At European level, last 

agreements and guidelines established tend to limit the energy consumption in this area by improving 

the energy efficiency. Starting from the goal of improving the energy efficiency at buildings in order to 

reduce energy consumption in the area, the concept of nZEB (nearly Zero Energy Building) is defined. 

The objective of this project is to develop the design of a nZEB building at La Roca del Vallès, define a 

thermal envelope adapted to the location’s climate, and all the related technical solutions in order to 

satisfy the energy consumption and maintaining the comfort conditions of the building with the energy 

produced in a solar photovoltaic installation that works with the electrical grid. Based on the study of 

all the thermal energy exchanges in the building, and comparing the results between the construction 

of the nZEB building proposed and a building with a lower energy efficiency, a study has been carried 

out on the production of entropy associated with the consumption of the different equipment and the 

energy exchanges produced in the building, in order to establish guidelines between the production of 

entropy and the energy efficiency in buildings. The energy consumption results obtained in the nZEB 

building are satisfactory, since low consumption has been achieved within the parameters defined by 

nZEBs. Based on the analysis of entropy production, sources of consumption where we can get to take 

advantage of the residual energy in order to increase the energy efficiency of the building have been 

identified, as well as those elements that define the thermal envelope more significant in order to 

reduce the energy consumption, identified from comparing the behaviour of the nZEB building 

designed and one of lower energy efficiency. 
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provocada pel COVID19. Tot això ha provocat l’adaptació d’alumnes, professorat i treballadors de la 
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especial al meu tutor el Dr. Àngel Cuadras, ja que en tot moment ha proporcionat les vies adequades 

per tal de mantenir el contacte i seguiment de la realització del projecte, així com el seu consell i 
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1. Prefaci 

A nivell global, ens trobem dins una situació crítica ja que els efectes de fenòmens com l’escalfament 

global son clars. Un dels aspectes essencials que ajudarien a fer front aquests problemes es el consum 

energètic, així com els mètodes de generació d’energia que utilitzem per tal d’abastir aquest consum. 

Aproximadament, podem trobar dades que ens indiquen que un 40% de l’energia consumida a Europa 

prové d’edificis, per això conceptes com els edificis nZEB (near Zero Energy Building) fa anys que son 

una realitat. A Espanya, els edificis de nova construcció públics són nZEB des del 31 de desembre de 

2018, mentre que els edificis de nova construcció ho hauran de ser a partir del 31 de desembre de 

2020. Actualment, a Espanya es considera un edifici de tipus nZEB que compleix amb les exigències 

establides al document “DB HE Ahorro Enérgetico” del CTE. Aquest document tracta la limitació de 

consum energètic dels edificis de nova construcció, així com estableix un apartat que tracta la 

generació mínima d’energia. Si comparem les directrius establides per la Unió Europea en la Directriu 

2018/844/UE amb els canvis establerts al document del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), veurem com al 

document 2018/844/UE es fa molt èmfasis en mantenir en valors baixos els consums dels edificis 

gràcies a una gran eficiència energètica, en canvi al document del CTE es limita el consum d’energia 

primària, per tant el resultat d’un edifici amb un baix consum i un edifici amb un consum més elevat 

però també una generació renovable més elevada es el mateix. 

En aquest projecte es dissenyarà un edifici nZEB fent ús d’eines convencionals comercials disponibles. 

L’originalitat del projecte raurà en l’anàlisi dels fluxos d’entropia que trobem a l’habitatge com a eina 

per a optimitzar la seva eficiència energètica. 

El concepte de nZEB ens indica que un edifici té un consum energètic baix gràcies a un disseny adequat 

que ens permeti obtenir un rendiment energètic elevat, i que aquest baix consum energètic el satisfà 

mitjançant fonts de generació renovables en el propi edifici o bé en l’entorn. Si l’objectiu d’aquests 

edificis es aconseguir o estar a prop un balanç d’energia zero, es lògic que el consum energètic ha de 

tractar de minimitzar-se per aconseguir-ho. Per tant, aspectes d’arquitectura passiva, que afavoreixen 

un millor aprofitament de recursos naturals són essencials, així com la implementació de mètodes de 

generació renovables, de forma que no siguin una alternativa en aquest àmbit, sinó la forma més viable 

de generar aquesta energia. Cal diferenciar els edificis nZEB dels concepte d’edifici NZEB (Net Zero 

Energy Building), ja que aquest últim fa referència a un edifici amb balanç d’energia zero, és a dir, la 

quantitat total d’energia consumida per l’edifici es aproximadament igual a la quantitat d’energia 

renovable generada en l’edifici o entorn. Per tant, el concepte de NZEB no inclou aspectes d’eficiència 

energètica i reducció de consum, i no necessàriament ha de ser un edifici nZEB.  
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Aquest treball de final de grau s'ha realitzat dins del marc del projecte PECT Litoral Besós Territori 

Sostenible.
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2. Introducció 

Durant la realització d’aquest projecte, es tractarà el disseny d’un edifici tipus nZEB, englobant 

diferents temàtiques com la ubicació i arquitectura passiva de l’edifici, selecció de materials que 

formen l’envolupant tèrmica, sistemes de climatització i ventilació de l’edifici, consums elèctrics per 

electrodomèstics i l’estudi energètic d’una instal·lació solar fotovoltaica. A partir de les diferents 

simulacions i estudis realitzats per tal d’establir les diferents demandes energètiques de l’edifici, es 

calcularan els diferents fluxos d’entropia que trobem a l’edifici per tal d’establir unes pautes 

d’eficiència energètica relacionades amb la producció d’entropia. 

 

Figura 1. Diagrama de blocs dels conceptes bàsics a desenvolupar al projecte 

A la figura 1 podem veure la idea desenvolupada al llarg del treball. Per tal de realitzar un anàlisi de 

fluxos d’entropia, així com verificar el comportament energètic de l’habitatge, es quantificarà quina és 

la demanda tèrmica de l’edifici per tal de mantenir-se en un rang de temperatures de confort, així com 

altres aspectes com la qualitat de l’aire interior, i per altra banda s’estudiarà el consum elèctric de 

l’edifici, per tal de dimensionar una instal·lació solar fotovoltaica que serà la font de generació 

renovable de l’edifici. La demanda tèrmica de l’edifici es condicionada per diferents elements: 

- Pèrdues tèrmiques de l’envolupant de l’edifici: a partir del disseny d’una envolupant tèrmica 

adient, que incorpori conceptes d’arquitectura passiva i materials corresponents per tal de 

reduir les pèrdues tèrmiques de l’habitatge. 
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- Sistema de ventilació mecànica forçada: per tal de mantenir un nivell de qualitat mínim de 

l’aire interior, calculat a partir de les indicacions del CTE, s’incorpora un sistema de ventilació 

que afectarà directament a les pèrdues o guanys tèrmics de l’edifici. 

- Consum d’equips, electrodomèstics i il·luminació: el consum elèctric dels equips interns de 

l’habitatge, així com la il·luminació artificial, afecta directament la demanda tèrmica de 

l’edifici, ja que aquesta energia elèctrica que consumeixen acabarà sent un flux de calor a 

l’interior d’aquest. 

Per tal de satisfer aquesta demanda tèrmica, es proposa la utilització d’un sistema d’aerotèrmia amb 

distribució per terra radiant. Per tant, aquesta demanda tèrmica es satisfà amb un consum elèctric, i 

es suma al consum elèctric que tindrem en el propi sistema mecànic de ventilació, equips interns, 

electrodomèstics i il·luminació. En base a aquest consum elèctric total, es proposa una instal·lació solar 

fotovoltaica. Es treballa amb la hipòtesi que la regulació de la instal·lació ens permetrà treballar amb 

la xarxa elèctrica de forma bidireccional, es a dir, si la demanda elèctrica de l’habitatge es inferior a la 

generació de la instal·lació fotovoltaica, podrem injectar els excedents d’energia a la xarxa, per tal de 

poder realitzar posteriorment un balanç net amb aquesta. 

2.1. Objectius del treball 

Podem establir dos grans objectius principals en la realització d’aquest projecte. El primer es tracta de 

realitzar el disseny adequat d’un edifici tipus NZEB, aconseguint un balanç d’energia zero o 

pràcticament zero gràcies a un baix consum energètic, i per altra banda tenim l’objectiu d’aplicar 

l’estudi de fluxos energètics als resultats obtinguts durant el disseny de l’edifici, per tal d’establir una 

sèrie de pautes que ens ajudin a relacionar l’eficiència energètica d’edificis amb la producció 

d’entropia. 

També podem establir objectius a petita escala com els següents: 

- Anàlisi de la ubicació de l’edifici per tal d’afavorir aspectes d’arquitectura passiva. 

- Selecció adequada de components que conformen l’envolupant tèrmica tenint en compte 

l’anàlisi de cicle de vida de materials aïllants. 

- Selecció i disseny d’un sistema de climatització que ens permeti reduir el consum energètic 

per tal de satisfer la demanda tèrmica de l’edifici. 

- Selecció i disseny d’un sistema de ventilació que ens permeti tenir un confort a l’habitatge 

referent a la qualitat de l’aire interior així com no augmentar massa la despesa energètica. 

- Selecció d’equipaments amb alta eficiència energètica a l’habitatge. 

- Anàlisi de consum elèctric per part d’electrodomèstics i il·luminació. 
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- Selecció de components i estudi energètic d’una petita instal·lació fotovoltaica. 

- Anàlisi de resultats referents a la demanda d’energia tèrmica de l’edifici. 

2.2. Abast del treball 

Podem definir l’abast del projecte com els següents: 

- Disseny arquitectònic de l’edifici. 

- Disseny de la instal·lació de climatització. 

- Disseny del sistema de ventilació. 

- Disseny de la instal·lació solar fotovoltaica. 

- Anàlisi de resultats de demanda tèrmica obtinguts mitjançant simulació. 

- Anàlisi de fluxos d’entropia. 

- Pressupost de l’edifici. 
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3. Fonaments teòrics del projecte 

3.1. Marc legal dels edificis nZEB 

El consum energètic de l’edificació representa un 40% del consum total a la Unió Europea. Davant les 

diferents problemàtiques que suposa satisfer la demanda energètica i mantenir els resultats acordats 

a nivell global establerts en diferents acords, com l’Estratègia Europea 2020 (Consell Europeu de 

Brussel·les març 2007) o en última instància l’Acord de París, implementar el concepte d’edificis amb 

una baixa demanda energètica es una de les prioritats establertes per tal d’arribar a aquests resultats. 

Al març del 2007, el Consell Europeu va aprovar l’Estratègia Europea 2020 per tal d’assegurar un 

creixement intel·ligent, sostenible i integrador de la societat. Els tres grans objectius a satisfer entre els 

anys 2010 i 2020 a nivell europeu són els següents: 

- Reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle un 20% respecte l’any 1990. 

- Contribució del 20% del consum d’energia final generada mitjançant fonts d’energia 

renovable, amb un 10% del consum energètic en transport satisfer també mitjançant fonts 

renovables (s’inclouen biocombustibles). 

- Augmentar l’eficiència energètica per tal de reduir en un 20% el consum energètic de la Unió 

Europea respecte les projeccions plantejades per l’any 2020. 

Aquest tercer punt referent a la reducció del consum energètic es un dels motius pels quals el concepte 

d’edificis de baix consum es comença a aplicar en les estratègies d’edificació establertes a les directrius 

europees. Al maig del 2010 es publica la Directriu 2010/31/UE per part del Parlament Europeu, 

modificant la anterior Directriu 2002/91/UE, la qual ja establia conceptes referents a la reducció del 

consum energètic. Amb el principal objectiu de fomentar l’eficiència energètica de l’edificació, algunes 

de les mesures establertes són les següents:  

- Tots els edificis de nova construcció, o bé edificis prèviament construïts objectes de reformes 

importants, han de complir uns requisits mínims d’eficiència energètica en funció de la 

climatologia local. 

- En els diferents Estats membre, el sector públic ha de promoure aquestes directrius referents 

a l’àmbit de l’eficiència energètica dels edificis. 

- Els compradors o arrendataris d’un edifici han d’obtenir un certificat d’eficiència energètica de 

l’edifici. 

- Inspecció periòdica d’equips de climatització en edificis. 
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En aquesta directriu 2010/31/UE es defineix el concepte d’edifici nZEB (nearly Zero Energy Building), 

com un edifici amb un nivell d’eficiència energètica molt alt i que compleix amb uns paràmetres de 

consum definits. El baix consum energètic per part de l’edifici ha d’estar alimentat, en gran mesura, 

per fonts d’energia renovable en el propi lloc o el seu entorn. En aquesta mateixa directriu, s’estableix 

que els Estats membre s’asseguraran que els edificis de nova construcció siguin tipus nZEB, mesura a 

implementar com a molt tard el 31 de desembre del 2020 per edificis privats, en canvi en edificis públics 

aquesta mesura es va instaurar el 31 de desembre del 2018. 

L’any 2018, la Directriu UE 2018/844 va modificar l’anterior Directriu 2010/31. Seguint amb l’objectiu 

d’establir un sistema energètic sostenible, competitiu i descarbonitzat des de l’actualitat fins l’any 

2050, en aquest cas aplicant modificacions sobre el sector de l’edificació. Alguns dels petits objectius 

sobre edificació per tal d’arribar al sistema energètic desitjat són els següents: 

- Descarbonització del parc immobiliari: l’objectiu es renovar les edificacions existents des del 

punt de vista energètic, per tal de reduir la dependència energètica de l’exterior de la UE. 

- Accés a financiació per tal de renovar els edificis: per tal d’assolir les reformes i renovacions 

del parc immobiliari, cal que es proporcioni un accés igualitari a la financiació. 

- Confort i benestar en edificis ben aïllats: un edifici amb un aïllament tèrmic cap a l’exterior, 

permet mantenir les temperatures interiors adequades, així com un control de paràmetres de 

confort interior com la qualitat de l’aire interior, problemes d’humitat, condensacions... 

- Vincular la mobilitat del vehicle elèctric als edificis: un dels principals objectius a assolir per 

part de la UE es la transició del parc automobilístic cap un model de transport elèctric, 

alimentat mitjançant fonts d’energia renovable. Un aspecte a tenir molt en compte es la 

incorporació d’espais preparats per a la recàrrega intel·ligent d’aquests vehicles, així com l’ús 

de les seves bateries per tal d’afavorir una millor gestió energètica de l’habitatge. 

- Fomentació d’instal·lacions alternatives d’alta eficiència tècnicament i econòmicament viables 

i integració de solucions naturals (vegetació) en espais públics i edificis. 

Amb tot això, les diferents directrius mencionades són a nivell de la Unió Europea, i l’aplicació de tots 

aquests objectius depèn de cadascun dels Estats membre. En el cas d’Espanya, els criteris d’edificació 

els trobem definits al Codi Tècnic d’Edificació (CTE). L’última actualització aplicada al CTE va ser al 

desembre del 2019, en concret a l’apartat DBHE es van definir els paràmetres que defineixen un edifici 

de consum gairebé nul nZEB. En general, aquesta actualització del CTE redueix els valors límit d’energia 

total consumida en un 40% respecte l’anterior versió, així com el percentatge d’aquesta energia 

corresponent a fonts no renovables. El marc normatiu establert al CTE es considerat no gaire exigent 

en referència a les limitacions establertes, ja que els límits a assolir encara permeten una important 

millora en el balanç energètic dels edificis nZEB. En el cas de la climatologia de Barcelona, el valor límit 

establert es de 36 kWh/m2, en concepte de consum per climatització de l’habitatge. 
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3.2. Conceptes de termodinàmica aplicables al projecte 

Durant la realització d’aquest projecte, es realitzarà l’estudi de fluxos de calor que es produeix a 

l’habitatge objecte de disseny amb el seu entorn, per tal de realitzar posteriorment un anàlisi de fluxos 

d’entropia. Tal i com s’ha descrit aquest estudi de fluxos de calor, tractarem amb un sistema 

termodinàmic objecte d’estudi, en aquest cas l’habitatge, en contacte amb el medi o entorn del 

sistema amb el qual interaccionarà, en aquest cas l’entorn de l’habitatge. Per altra banda, tenim el 

tipus de sistema termodinàmic que forma l’edifici, en aquest cas un sistema termodinàmic obert ja que 

entre els límits del sistema i el seu medi, en aquest cas l’envolupant tèrmica de l’habitatge, es produeix 

un intercanvi de massa, degut a l’intercanvi d’aire a través del sistema de ventilació. 

Un dels principals aspectes d’estudi del projecte es basa en els diferents processos termodinàmics que 

es produeixen a l’habitatge. Definint els processos termodinàmics com l’evolució d’un sistema des d’un 

estat d’equilibri termodinàmic, és a dir, estat on totes les seves propietats termodinàmiques són 

constant, fins a un altre estat d’equilibri termodinàmic. Aquests processos termodinàmics que 

estudiarem són deguts a la interacció del sistema termodinàmic i el seu medi.  

El principi zero de la termodinàmica ens indica que existeix una funció d’estat termodinàmica, la qual 

s’anomena temperatura, que pren valors diferents en sistemes diferents, però quan els dos sistemes 

es troben en equilibri tèrmic aquesta funció d’estat pren el mateix valor per a tots ells.  

Tenint en compte que quan parlem en termodinàmica el treball es considerat una funció d’un procés 

termodinàmic, i no es tracta d’una funció d’estat o propietat termodinàmica del sistema que realitza 

el procés, podem passar a comentar els diferents enunciats del primer principi de la termodinàmica. 

- Primer enunciat del primer principi de la termodinàmica: El primer enunciat diu que, parlant 

de sistemes termodinàmics tancats, hi ha molts processos adiabàtics (sense interacció tèrmica 

entre el sistema i el medi) mitjançant els quals el sistema pot evolucionar d’un estat d’equilibri 

termodinàmic cap a un altre, però el treball termodinàmic sempre serà el mateix, 

independentment del procés. 

- Segon enunciat del primer principi de la termodinàmica: Com a conseqüència del primer 

enunciat, s’indica que ha d’existir una nova funció d’estat als sistemes termodinàmics, la qual 

s’anomena energia. Durant un procés adiabàtic d’un sistema termodinàmic tancat, en el qual 

s’evoluciona d’un estat d’equilibri 1 a un estat d’equilibri 2, és sempre la mateixa i igual però 

de signe oposat al treball termodinàmic involucrat al procés. 

∆𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 = −𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏à𝑡𝑖𝑐,1−2 (Eq. 3.1) 
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- Tercer enunciat del primer principi de la termodinàmica: En els sistemes termodinàmics on no 

s’aprecien variacions de l’energia cinètica i potencials macroscòpiques, el primer principi 

indica que ha d’existir una funció d’estat extensiva dels sistemes termodinàmics, l’energia 

interna, la variació de la qual en un procés adiabàtic d’un sistema termodinàmic simple es 

sempre la mateixa i igual al negatiu del treball termodinàmic involucrat en el procés: 

∆𝑈 = 𝑈2 − 𝑈1 = −𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏à𝑡𝑖𝑐,1−2 (Eq. 3.2) 

Com a conclusió del primer principi de la termodinàmica, podem afirmar que l’energia s’intercanvia, 

es transfereix, però finalment sempre es conserva. Les dues grans formes de conservació de l’energia 

es en forma de calor o interacció tèrmica i treball. 

Altre aspecte a considerar a partir de la conclusió del primer principi de la termodinàmica es la definició 

de calor. Podem definir la calor com tot tipus de transferència d’energia entre un sistema i el seu medi, 

de forma diferent a treball, i en virtut única i exclusivament de la diferència de temperatures entre el 

sistema i el medi, de forma que la calor es transfereix del medi amb major temperatura cap al medi de 

menor temperatura. Per tant, aquest concepte de calor ens indica que no es una funció d’estat dels 

sistemes termodinàmics, sinó que es funció del procés que segueixen aquests sistemes. 

El concepte de qualitat de l’energia es introduït a partir del segon principi de la termodinàmica. El 

treball es fàcilment convertible en altres formes d’energia, com podria ser calor, però convertir formes 

d’energia com calor en treball no es senzill, i es precisa de dispositius anomenats màquines tèrmiques 

per poder aconseguir-ho. Per tal de visualitzar això, tenim l’exemple proposat a la figura 2. Podem 

observar com en un cas, s’aplica un treball i el resultat final es la producció d’un flux de calor, per 

contra, si apliquem calor a l’aigua podem afirmar per experiència que no es rebrà cap tipus de treball 

en forma de rotació de l’àlep.  

 

Figura 2. Conversió de treball en calor [1] 
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Per tal de poder aconseguir un treball a partir d’un flux de calor, necessitem d’una màquina tèrmica. 

En general, aquestes màquines tèrmiques necessiten d’una font calorífica a una alta temperatura per 

tal de convertir part d’aquest calor en treball, i cedir el calor residual del procés cap un altre cos a baixa 

temperatura, de forma que podem classificar les fonts de calor qualitativament parlant, ja que una font 

de calor que ens cedeix una mateixa quantitat d’energia a una alta temperatura serà de major qualitat 

a una font de calor que ens cedeix aquesta mateixa quantitat d’energia a una baixa temperatura. 

Trobem diferents enunciats del segon principi de la termodinàmica realitzats per diferents autors, a 

continuació trobem l’enunciat de Clausius: 

“Es impossible l’existència d’una màquina tèrmica l’únic efecte de la qual sigui la transferència de calor 

d’un cos fred a un de més calent”. (Clausius, 1850) 

Per experiència, podem afirmar que un cos fred no transmetrà calor cap un cos calent sense l’acció 

d’un tercer element, en aquest cas un refrigerador. L’enunciat de Clausius ens indica que, per tal de 

dur a terme aquesta acció, es necessari que el refrigerador obtingui un treball d’entrada al seu 

compressor. 

Un altre autor que va realitzar el seu propi enunciat de la segona llei de la termodinàmica va ser Kevin-

Planck: 

“Es impossible que un dispositiu que opera en un cicle rebi calor d’un sol dipòsit i produeixi una quantitat 

neta de treball”. (Kelvin-Planck, 1897) 

Com a conclusió sobre l’enunciat plantejat per Kelvin-Planck, podem afirmar que una màquina tèrmica 

ha de produir un intercanvi de calor entre dos fonts, una a alta temperatura i l’altre a baixa 

temperatura, per tal de poder obtenir un treball net de sortida. És a dir, que una màquina tèrmica no 

pot tenir un rendiment del 100%.  

Tots dos enunciats són equivalents, i tots dos poden ser vàlids per tal d’enunciar la segona llei de la 

termodinàmica, ja que qualsevol dispositiu que no compleixi un dels enunciats tampoc compleix l’altre. 

Altre aspecte a destacar com a conseqüència de la segona llei de la termodinàmica són els tipus de 

processos. Si un procés es reversible, tant el sistema com el medi podran tornar a la condició d’equilibri 

termodinàmic prèvia al procés de forma espontània, en canvi, en un procés irreversible, això no es 

possible degut a efectes que actuen sobre el procés, com bé la fricció, expansió lliure de gasos o bé 

transferències de calor entre cossos per petites diferencies de temperatura. El concepte de procés 

reversible es idealitzat. 
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Com a conseqüència del primer enunciat de la termodinàmica, sorgeix el concepte d’energia i la 

conservació d’aquesta. De forma similar, a partir del segon enunciat de la termodinàmica sorgeix el 

concepte d’entropia. Podem definir la entropia com: 

𝑑𝑆 = (
𝛿𝑄

𝑇
)

𝑟𝑒𝑣
 (Eq. 3.3) 

Aquest concepte d’entropia es una propietat extensiva que forma part d’un sistema, també conegut 

com entropia total del sistema. Per tant, podem definir el canvi d’entropia en un sistema durant un 

procés amb la següent expressió: 

∆𝑆 = 𝑆2 − 𝑆1 = ∫ (
𝛿𝑄

𝑇
)

2

1 𝑟𝑒𝑣

  (Eq. 3.4) 

Cal destacar que la tipologia del procés no afecta al canvi d’entropia entre dos estats específics, tal i 

com podem observar en la següent figura: 

 

Figura 3. Canvi d’entropia entre dos estats específics [1] 

En el cas que un procés sigui de tipus isotèrmic, és a dir, a temperatura constant, i per tant internament 

reversible, podem definir la variació d’entropia com: 

∆𝑆 =
𝑄

𝑇0
 (Eq. 3.5) 
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Figura 4. Intercanvi tèrmic entre font calenta i font freda en contacte amb una barra [2] 

Tal i com apunta l’autor Enrique Miranda (2016), en un procés on es realitza un intercanvi tèrmic entre 

dues fonts, una de freda i una de calenta, les quals s’uneixen mitjançant una barra, tenim una variació 

d’entropia, la qual podem definir amb la següent expressió: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

𝑄

∆𝑡
· (

1

𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎
−

1

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎
)  (Eq. 3.6) 

En la expressió 3.6 s’analitza la producció d’entropia per unitat de temps, en un procés tèrmic on es 

realitza un intercanvi tèrmic d’una quantitat de calor Q, en un determinat temps, d’una font calenta 

cap a una font freda. 

Cal tenir en compte, que quan s’estudia la producció d’entropia en un procés similar a aquest, tenim 

dos termes diferents: el corresponent a la producció d’entropia degut a l’intercanvi de calor que tenim 

entre totes dues fonts de calor, i el terme corresponent a l’entropia produïda a la pròpia barra.  

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝜙 + 𝜎 (Eq. 3.7) 

𝜙: flux d’entropia degut a un intercanvi de calor 

𝜎: producció d’entropia al medi on es realitza aquest intercanvi de calor 
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4. Ubicació i arquitectura de l’habitatge 

4.1. Ubicació 

La ubicació seleccionada per dur a terme el disseny de l’habitatge es la població de La Roca del Vallès, 

situada a la comarca del Vallès Oriental de la província de Barcelona. Aquesta població es situa a una 

altitud de 123 metres per sobre de nivell del mar, i correspon a una zona climàtica de tipus C2. La 

climatologia del lloc d’estudi es un dels paràmetres més importants a tenir en compte per tal de 

realitzar el disseny d’un habitatge nZEB, per tal d’afavorir aquells conceptes d’arquitectura passiva que 

ens ajudin a minimitzar la despesa energètica.  

Per altra banda, l’habitatge se situarà en una parcel·la actualment no edificada, situada al Carrer 

Salvador Espriu número 16. En les figures 5 i 6 podem observar la situació de La Roca del Vallés i de la 

pròpia parcel·la: 

 

Figura 5. Ubicació de La Roca del Vallès [3] 
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Figura 6. Ubicació de la parcel·la [4] 

La parcel·la té una superfície total d’uns 675 m2. Al tractar-se d’una parcel·la actualment no edificada, 

durant la realització d’aquest projecte s’ha tractat amb la hipòtesi de que aquesta parcel·la serà 

edificable i presenta totes les característiques necessàries per construir-hi un habitatge, com accés a 

xarxa de distribució d’aigua, xarxa elèctrica de baixa tensió, xarxa de clavegueram, etc. 

Finalment, podem observar l’evolució de la temperatura en aquesta població a la figura 7: 

 

Figura 7. Evolució de la temperatura a La Roca del Vallès [5] 
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4.2. Arquitectura 

L’edifici dissenyat es un edifici de tipus unifamiliar de dues plantes, amb coberta inclinada 16,5º amb 

dues aigües (sud i nord) i una superfície total habitable de 115,23 m2 en la planta baixa i 109,84 m2 en 

la planta superior. A més a més, s’ha comptat amb construcció d’una zona no habitable destinada a fer 

de garatge i sala tècnica, on podrem tenir diferents equipaments necessaris a l’habitatge (acumulador 

d’ACS, sistema d’aerotèrmia, etc.), amb una superfície total construïda de 37,98 m2. 

L’edifici s’ha dissenyat de forma que la orientació serà de 0º al sud, i el garatge es situarà de forma 

coplanar a la façana nord.  

En les figures 8 i 9 podem veure els plànols de l’edifici descrit anteriorment. 

 

Figura 8. Distribució de la planta baixa 
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Figura 9. Distribució de la planta superior 

Tal i com podem veure a les figures 8 i 9, l’habitatge estarà compost per dues plantes. En la planta baixa 

trobarem dues habitacions individuals, una habitació doble, sala d’estar, cuina, bany i una zona comú 

que actuarà com a repartidor de les diferents zones de l’habitatge. En la planta superior, tenim una 

zona comú, una habitació destinada a l’oci amb taula de ping-pong i futbolí, un petit gimnàs, una sala 

d’estudi amb una petita terrassa i un segon bany. El disseny ha estat pensat per una família de 4 

persones, un matrimoni amb dos fills, pensant que un dels adults treballarà des de casa molts dies i 

per tant ha de tenir un espai habilitant per dur a terme el treball (en aquest cas, la sala d’estudi). 
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Distribució de superfície i volum de les zones 

Planta baixa 

Zona Superfície útil (m2) Volum entre el terra i el sostre (m3) 

Cuina 13,51 33,79 

Zona Comuna 24,26 60,65 

Bany 1 6,9 17,25 

Habitació individual 1 14,14 35,34 

Habitació individual 2 12,98 32,44 

Habitació doble 17,76 44,40 

Sala d’estar 25,68 64,19 

Planta superior 

Zona comuna 19,59 59,69 

Estudi 23,12 64,33 

Gimnàs 31,73 88,28 

Sala de joc 25,31 66,97 

Bany 2 10,09 26,70 

Taula 1. Distribució de superfície i volum de les zones 

Referent a la coberta, s’ha escollir una coberta inclinada de 16,5º de teula, amb un percentatge de 

pendent del 30%, amb dues aigües a nord i sud. Tal i com ens indica el CTE, per a cobertes de teula 

mixta, el percentatge de pendent mínim es del 30%, per tant la inclinació escollida respecta aquest 

codi tècnic. S’estima que aquesta coberta tindrà la capacitat mecànica per garantir la seguretat de la 

instal·lació fotovoltaica que incorporarà la coberta. En la figura 10 podem veure una representació en 

3D de l’habitatge:  
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Figura 10. Representació en 3D de l’habitatge 

A l’hora de determinar com es distribuiran els diferents finestrals i finestres que trobem a les façanes, 

s’ha tingut en compte que a la façana nord els guanys per il·luminació i calorífics que rebrem es molt 

inferior a les altres façanes, especialment la sud, de forma que s’ha decidit col·locar el garatge coplanar 

a aquesta façana, i no incorporar-hi cap obertura per tal de minimitzar les pèrdues tèrmiques. Per altra 

banda, veiem com gran part de les obertures de l’habitatge es troben a la façana sud, això es degut a 

que els guanys d’il·luminació i calor en aquesta façana són superiors a totes les altres façanes. 

Finalment, tenim les façanes est i oest, on s’incorporen petites finestres que no suposaran grans 

pèrdues tèrmiques, ja que el guany per il·luminació i calor en aquestes façanes es produeix durant 

poques hores diàries, i no ens convé col·locar-hi grans finestres per aquest motiu.  
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Figura 11. Vista de la façana sud 

 

Figura 12. Vista de la façana oest 
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Figura 13. Vista de la façana est 
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5. Materials i mètodes 

En aquest apartat es treballarà la composició de materials que formaran part de l’envolupant tèrmica 

de l’edifici, així com els sistemes de ventilació i climatització, per tal de posteriorment realitzar una 

simulació mitjançant el software CYPETHERM He Plus i obtenir els resultats de demanda i consum 

energètic de l’edifici. 

5.1. Selecció de materials aïllants de construcció en funció del cicle de 

vida i consum energètic 

Com a estudi previ a l’elecció dels materials que formaran l’habitatge, s’ha tingut en compte el del 

document “Análisis ambiental de los aislamientos térmicos utilitzados en la edificación” [6], on es 

realitza un estudi de comparació mitjançant l’anàlisi del cicle de vida dels següents materials aïllants, a 

partir del qual s’extreuen conclusions per tal de determinar quins materials són preferiblement 

utilitzables com aïllants en el nZEB cas d’estudi. 

Producte Material Densitat (
𝒌𝒈

𝒎𝟑) Conductivitat 

tèrmica (
𝑾

𝒎·𝑲
) 

Panel TP 116. KNAUF Llana de vidre 20 0,037 

Confortpan 208 Roxul. ROCKWOOL Llana de roca 30 0,037 

Panel fieltro P0051. URSA Llana de vidre 14 0,039 

Panel compacto ECO 50 D. ISOVER Llana de vidre 18 0,038 

European Association (EPS) Poliestirè 

expandit 

25 0,034 

European Association (EPS) Poliestirè extruït 35 0,035 

STIFERITE s.r.l. (PU) Poliuretà 34 0,028 

Taula 2. Productes analitzats en el document sobre anàlisi ambiental de materials aïllants [6] 

Podem veure com les característiques de conductivitat tèrmica i densitat dels diferents materials 

aïllants analitzats son similars, amb excepció del poliuretà, què si presenta una diferència significativa 

en la seva conductivitat tèrmica respecte dels altres materials, i per tant podem esperar que el seus 
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resultats a nivell de comportament tèrmic de l’edifici també ho serà. Per això, el criteri de l’anàlisi del 

cicle de vida es molt important en un futur per l’àmbit de la construcció, ja que podrà suposar un factor 

diferencial alhora de reduir l’impacte energètic que pot tenir un edifici. 

Com a resultat més rellevant de l’estudi, es va analitzar el comportament que tindrien els diferents 

aïllants per un mateix valor de resistència tèrmica, i per tant podem analitzar quin serà l’impacte 

ambiental de cadascun dels tipus d’aïllant per un mateix nivell d’aïllament tèrmic. Els resultats son els 

que trobem a la figura 14. 

  

Figura 14. Impacte energètic i mediambiental per un mateix valor de resistència tèrmica dels 

diferents productes analitzats [6] 

Els resultats plantejats a la figura 14 ens indiquen que si fem un anàlisi del cicle de vida, tindríem un 

menor impacte a nivell ambiental i energètic si escollim un material de tipus llana de vidre, llana de 

roca o poliestirè expandit que no pas un poliuretà o bé un poliestirè extruït. Aquesta conclusió serà 

aplicada als criteris de disseny del n-ZEB, i per tant els materials aïllants escollits seran d’aquest tipus. 

5.2. Estructura dels principals elements constructius  

En aquest apartat determinarem quina serà l’estructura dels principals elements constructius per a 

posteriorment analitzar quina transmitància tèrmica tindrem en l’edifici i poder realitzar una simulació 

que ens indiqui les necessitats tèrmiques a satisfer. Podem calcular la quantitat de calor que es 

transmet a través d’una superfície mitjançant la seva transmitància tèrmica, i per tal de calcular la 
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transmitància tèrmica d’una superfície necessitem determinar el seu gruix i la seva conductivitat 

tèrmica. Així doncs, podem determinar la resistència tèrmica mitjançant la següent expressió: 

 
𝑅𝑇 =

𝑒

λ
 (Eq. 5.1) 

On: 

𝑅𝑇: Resistència tèrmica de la superfície amb un determinat gruix. [
𝑚2·𝐾

𝑊
] 

e: Gruix de la superfície. [𝑚] 

λ: Conductivitat tèrmica del material que forma gruix. [
𝑊

𝑚·𝐾
] 

Per tant, si disposem d’una superfície amb un gruix determinat format per diferents tipus de materials, 

com es lògic tindrem diferents conductivitats tèrmiques que formen part d’aquesta superfície. Per tant, 

podrem calcular la resistència tèrmica de cada material per tal de calcular la resistència total fent la 

suma de totes les resistències tèrmiques: 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑇1 + 𝑅𝑇2 + 𝑅𝑇3 … + 𝑅𝑇𝑛 (Eq. 5.2) 

Finalment, podem calcular la transmitància tèrmica com l’invers de la resistència tèrmica total de la 

superfície: 

 
𝑈𝑇 =

1

𝑅𝑇
 (Eq. 5.3) 

On: 

𝑈𝑇: transmitància tèrmica de la superfície.  [
𝑊

𝑚2·𝐾
] 

A partir d’aquesta introducció respecte al càlcul de transmitàncies tèrmiques, es procedeix amb la 

simulació mitjançant el programa de certificació CYPETHERM He Plus, el qual realitza aquests càlculs a 

partir de les característiques dels materials que formen els diferents elements de l’envolupant tèrmica. 

5.2.1. Façana 

El tipus de façana que s’ha escollit per l’edifici es la façana tipus pesada amb la capa d’aïllament per 

l’exterior. Tal i com veiem a la figura 15, tindríem dues capes de revestiment (interior i exterior), la capa 

d’aïllament tèrmic situada a l’exterior i la capa principal o capa interior situada entre l’aïllament i 
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l’interior de l’edifici. Aquest tipus de façana ens proporcionarà una facilitat per evitar ponts tèrmics 

gràcies a tenir una envolupant contínua, evitar l’aparició d’humitats a la zona interior de l’edifici, així 

com l’aprofitament de la inèrcia tèrmica que disposem a l’interior de l’edifici.   

 

Figura 15. Estructura façana pesada [5] 

Els materials escollits per cadascuna de les capes que formen la figura 15 són els següents: 

- Revestiments interior i exterior: El revestiment serà del fabricant ROCKPANEL, capes número 

1 i 4 de la figura 15, en concret el model Durable amb un gruix de 8mm. 

- Capa interior: La capa interior estarà formada de Termoarcilla 24, del fabricant Cerámica 

Sampedro, de 24 cm de gruix. 

- Aïllament tèrmic: La capa d’aïllament tèrmic de tipus llana de vidre, Panel Plus TP 138 de Knauf, 

amb un gruix de 140 mm. 

Un cop determinats tots els elements que formaran l’estructura de la façana, podem fer una taula 

resum amb les diferents característiques tècniques dels materials escollits, així com un càlcul de la seva 

resistència tèrmica.  
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Façana 

Capa Gruix (m) Conductivitat 

tèrmica (
𝑾

𝒎·𝑲
) 

Resistència tèrmica  

(
𝒎𝟐·𝑲

𝑾
) 

Rockpanel Durable 0,016 0,35 0,05 

Termoarcilla 24 0,24 0,276 0,87 

Panel Plus TP 138 0,14 0,032 4,38 

TOTAL 0,396  5,29 

Taula 3. Característiques tècniques i càlcul de la resistència tèrmica dels elements que formen la 

façana 

5.2.2. Coberta 

S’ha escollit una coberta de tipus ventilat, ja que ens proporciona una major capacitat de refrigeració 

gràcies a la circulació d’aire per la cambra d’aire de la coberta, i per norma general el clima es càlid en 

aquesta zona. Per altra banda, la coberta serà de dues aigües, amb una inclinació de 16,5º.  

 

Figura 16. Estructura coberta ventilada [5] 
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- Full exterior: S’utilitzarà panell de teula a una inclinació de 16,5º del forjat interior, del 

fabricant Hiansa Panel. S’ha escollit un gruix de 40mm, que ens proporcionarà una 

conductivitat tèrmica de 0,32 
𝑊

𝑚·𝐾
.  

- Capa d’aïllament tèrmic: La capa d’aïllament de la coberta de tipus llana de vidre, el TI 212 del 

fabricant Knauf.  

- Làmina impermeabilitzant: La làmina impermeabilitzant serà la Urdin MP del fabricant SINTEC, 

amb un gruix de 2mm.  

- Full interior: La capa interior de la coberta estarà formada per un revoltó de formigó lleuger 

amb poliestirè expandit del fabricant Grupo Valero, que ens aportarà encarà més aïllament 

tèrmic en la coberta.  

- Revestiment interior: En aquest cas, el revestiment interior de la coberta serà el mateix que 

les particions interiors de l’edifici, per tal d’evitar els ponts tèrmics amb una major facilitat. Per 

tant, s’utilitzarà un placa de guix del fabricant Placo Saint-Gobain, amb gruix de 9,5 mm i 

conductivitat tèrmica de 0,25 
𝑊

𝑚·𝐾
.  

Coberta 

Capa Gruix (m) Conductivitat 

tèrmica (
𝑾

𝒎·𝑲
) 

Resistència tèrmica  

(
𝒎𝟐·𝑲

𝑾
) 

Hiansa Panel 0,04 0,32 0,13 

Cambra d'aire 0,05 0,625 0,08 

TI 212 0,16 0,04 4,00 

Revoltó poliestirè 0,25 0,046 5,43 

Revestiment interior 0,0095 0,25 0,04 

TOTAL 0,5095   9,68 

Taula 4. Característiques tècniques i càlcul de la resistència tèrmica dels elements que formen la 

coberta 

5.2.3. Solera 

Pel que fa a la solera, la estructura estarà preparada per afegir-hi terra radiant que ens aportarà les 

necessitats bàsiques de refrigeració i calefacció a l’edifici.  
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Figura 17. Estructura solera [5] 

Els materials escollits per les diferents capes són els següents: 

- Estructura interna: La capa interior de la solera serà la mateixa que en la coberta, estarà 

formada per una capa de 25 cm de gruix composta per revoltó de formigó lleuger amb 

poliestirè expandit del fabricant Grupo Valero. La conductivitat tèrmica es de 0,046  
𝑊

𝑚·𝐾
.  

- Capa d’aïllament tèrmic: La capa d’aïllament tèrmic escollida es el Smart Floor TP, de tipus 

llana mineral de roca i del fabricant Knauf. Les característiques tècniques són les següents: 

- Capa d’aïllament del terra radiant: El panell aïllant del terra radiant es el SR TC, del fabricant 

BAXI, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 
𝑊

𝑚·𝐾
 i un gruix 6 cm. 

- Revestiment interior: El acabat de la solera serà un terra de tipus gres, del fabricant Keratile.  

En la taula 5 podem trobar les característiques tècniques i el càlcul de resistència tèrmica dels materials 

escollits per formar la solera: 

Solera 

Capa Gruix (m) Conductivitat 

tèrmica (
𝑾

𝒎·𝑲
) 

Resistència tèrmica  

(
𝒎𝟐·𝑲

𝑾
) 

Revoltó poliestirè 0,25 0,046 5,43 

Smart Floor TP 0,02 0,036 5,56 

Capa terra radiant 0,021 0,034 0,75 

TOTAL 0,51   12,76 

Taula 5. Característiques tècniques i càlcul de la resistència tèrmica dels elements que formen la 

solera 
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5.2.4. Parets interiors 

Les parets interiors de l’edifici estaran formades per una capa principal i revestiment a dues bandes. 

 

Figura 18. Estructura parets interiors [5] 

 

- Capa principal: estarà formada per blocs ceràmics de perforat H20 del fabricant Cerámica 

Sampedro, amb les següents característiques tècniques: 

- Revestiment: tindrem una capa exterior a cada banda de la capa principal, formada per 

plaques de guix d’un gruix de 1,8 cm cadascuna, amb un coeficient de conductivitat tèrmica 

de 0,25 
𝑊

𝑚·𝐾
. 

Parets interiors 

Capa Gruix (m) Conductivitat tèrmica 

(
𝑾

𝒎·𝑲
) 

Resistència tèrmica  

(
𝒎𝟐·𝑲

𝑾
) 

Revestiment 0,036 0,25 0,14 

Perforat H20 0,11 0,35 0,31 

TOTAL 0,146   0,46 

Taula 6. Càlcul de resistència tèrmica parets interiors 
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5.2.5. Finestres i portes 

Referent a les finestres i balconeres, s’ha escollit el fabricant CORTIZO com a proveïdor de totes les 

finestres que necessitem a l’edifici, ja que s’han trobat solucions econòmicament viables i 

energèticament eficients. 

En el cas d’aquest habitatge, treballarem amb el model COR 3000 d’aquest fabricant. Es tracta d’un 

model de finestra practicable, ja que ens proporciona un millor aïllament tèrmic que les finestres de 

tipus corredissa. Aquest model es apte tant per finestres con per balconeres, per tant ens servirà també 

per la balconera que dona accés a la terrassa del segon pis. El marc del COR 3000 es d’alumini, i es 

tracta d’un model de vidre doble de gruix 45 mm, de tipus baix emissiu, que ens oferirà l’aïllament 

tèrmic necessari sense elevar massa el pressupost de l’habitatge, tal i com s’analitza al pressupost final. 

Ens ofereix un coeficient de transmissió tèrmica de 1,3 (
𝑊

𝑚2·𝐾
).  

Un altre aspecte a tenir en compte alhora de determinar el model de finestra es el factor solar 

d’aquesta. Bàsicament, el factor solar es aquell paràmetre que ens indicarà quin percentatge de 

l’energia solar calorífica que passarà a l’interior de l’habitatge a través de la pròpia finestra, de forma 

que a un factor solar major aquesta energia solar serà superior. Per tal de dissenyar l’edifici, s’ha tingut 

en compte l’impacte de la variació del factor solar de les finestres realitzant la simulació del software 

de certificat energètic CYPETHERM He Plus per diferents factors solars, obtenint així els resultats que 

podem observar en la figura 19: 

 

Figura 19. Impacte del factor solar en el consum energètic per climatització de l’habitatge.  
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Cal destacar que els resultats obtinguts de la figura 19 són vàlids per l’envolupant tèrmica dissenyada 

i proposada a aquesta zona climàtica, i que el consum energètic mínim per un factor solar determinat 

depèn en gran mesura de la climatologia i envolupant tèrmica de l’edifici cas d’estudi. Tal i com podem 

observar, a mesura que el factor solar augmenta, el consum energètic per calefacció disminueix i el 

consum energètic per refrigeració augmenta. Finalment, s’ha escollit treballar amb un factor solar de 

0,2 per tal de minimitzar el consum elèctric destinat a climatització. 

En total, tindrem a l’habitatge nou finestres de 0,9 m x 1,05 m, sis finestres de 1,2 m x 1,05 m, dues 

finestres de 1,5 m x 1,05 m situades a la cuina, dues balconeres de 1,5 m x 1,9 m, dues finestres de 

1,5m x 1,4 m situades a la zona de gimnàs i finalment dos grans finestrals de 1,5 m x 2,2 m situades a 

la sala d’estar de la planta baixa.  

Un altre aspecte a tenir en compte alhora d’estudiar l’envolupant tèrmica d’un edifici són les portes 

d’entrada i les portes que separen les diferents zones de l’habitatge. Els models escollits per cada tipus 

de porta són els següents: 

- Portes d’entrada a l’habitatge: en aquest cas, tindrem dues portes d’entrada a l’habitatge (des 

de la façana sud i des de la façana nord, accedint a través del garatge). S’ha escollit el fabricant 

Hörmann ja que es un reconegut distribuïdor de portes amb propietats aïllants notables. El 

model escollit es el Model 800 de la gama Thermo65, que ens proporcionarà una 

transmitància tèrmica de 0,93 
𝑊

𝑚2·𝐾
, compost per una fulla de 65 mm de gruix d’acer i poliuretà 

i un marc d’alumini de 80 mm de gruix amb trencament del pont tèrmic.  

- Portes interiors de l’habitatge: per les portes interiors, també s’ha escollit el fabricant 

Hörmann. El model escollit es el “Zk Puerta Interior”, compost per una fulla de panell Sandwich 

i una fina capa d’acer galvanitzat, en total 40 mm de gruix. Ens proporciona un aïllament tèrmic 

de 2,1 
𝑊

𝑚2·𝐾
, suficient al tractar-se de portes interiors. 

Finalment, podem realitzar una taula resum amb les superfícies corresponents a fusteria i vidres de 

l’envolupant tèrmica de l’edifici. 

Vidres i fusteria 

Element Superfície (𝒎𝟐) Transmitància tèrmica (
𝑾

𝒎𝟐·𝑲
)  

Portes interiors 13,36 2,1 

Portes entrada habitatge 5 0,93 

Finestres COR 3000 35,71 1,3 

Taula 7. Resum característiques tèrmiques de fusteria i finestres 
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5.3. Simulació amb CYPETHERM He Plus 

Un cop definits els paràmetres tècnics dels elements que formen part de l’envolupant tèrmica de 

l’edifici, es procedeix a realitzar l’estudi dels fluxos tèrmics que es produiran a l’edifici, per tal de poder 

quantificar la demanda energètica que tindrem per tal de climatitzar l’habitatge dins d’uns paràmetres 

de confort tèrmic. CYPETHERM He Plus es el software d’ús escollit, ja que es tracta d’un software de 

certificació energètica en edificació aprovat pel Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, entre els quals s’ha considerat aquell més complert a l’hora de realitzar els estudis de 

fluxos tèrmics que es produeixen a l’habitatge amb més detall, aspecte essencial per tal de realitzar 

posteriorment l’anàlisi d’entropia. Per altra part, al tractar-se d’un software de certificació energètica 

en edificació aprovat pel Ministeri corresponent, ens permet treballar amb les normatives del CTE, més 

concretament les normatives CTE DB HE1, referent a la limitació de la demanda energètica, i la 

normativa CTE DB HE0, referent a la limitació del consum energètic de l’edifici. Aquest programa 

treballa amb la versió 9.1 d’EnergyPlus per tal de realitzar la simulació energètica de l’edifici. 

Posteriorment, els resultats de la simulació amb CYPETHERM He Plus seran la base per tal de dur a 

terme l’estudi de fluxos d’entropia en l’habitatge. 

Per tal de dur a terme la simulació amb CYPETHERM He Plus, el primer pas es crear un model 3D de 

l’habitatge cas d’estudi amb el software IFC Builder. Tots dos softwares són de l’empresa CYPE 

Ingenieros S.A., que disposa d’un flux de treball anomenat OPEN BIM, on podem importar i exportar 

treballs en diferents softwares referents a edificació per tal de dur a terme els nostres projectes. En 

aquest cas, tant IFC Builder com CYPETHERM He Plus són softwares de lliure ús, a la referència 5 podem 

trobar accés a la disponibilitat d’aquests. 

Tal i com s’ha comentat, IFC Builder es aquella eina destinada a crear un model IFC 3D de l’habitatge, 

el qual exportarem posteriorment a CYPETHERM He Plus. Bàsicament, primer cal definir el número de 

plantes de l’edifici, indicant l’altura d’aquesta. Posteriorment, cal realitzar una definició dels elements 

constructius a cadascuna de les plantes, definint així la façana exterior, obertures (finestres i portes), 

parets interiors, etc. Aquest software també té altres usos, per exemple, tal i com veurem a l’apartat 

5.3.1, ens permet realitzar simulacions d’ombrejats a l’edifici segons la orientació i latitud de 

l’emplaçament. 

Un cop hem creat el model de l’edifici a IFC Builder, exportarem el nostre projecte a l’espai OPEN BIM. 

Des d’aquest espai de treball, podrem importar el model d’habitatge en els diferents softwares d’ús de 

CYPE que treballen en OPEN BIM. En aquest cas, exportarem el model a CYPETHERM He Plus, i 

procedirem a definir els paràmetres del projecte. 
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5.3.1. Paràmetres generals de la simulació 

Un cop s’ha realitzat la importació a CYPE, podem començar a definir els diferents paràmetres tèrmics 

que defineixen l’envolupant tèrmica. En concret, es defineixen tots aquells elements de l’envolupant 

tèrmica descrits a l’apartat 5.2. Altres aspectes a considerar són els ponts tèrmics lineals entre els 

diferents elements que formen l’edifici, els quals es poden definir a partir del CTE DB-HE o bé de la 

normativa ISO 14863. En aquest cas, s’ha de tenir en compte la distribució dels aïllaments en els 

diferents tancaments per tal de determinar el pont tèrmic lineal. També s’han d’incorporar una sèrie 

de paràmetres generals per tal de definir les diferents característiques de l’habitatge, en aquest cas un 

edifici residencial privat de tipus unifamiliar, demanda d’ACS, ubicació del projecte per tal de disposar 

de dades referents al clima al qual estarà sotmès l’edifici, temperatura de xarxa d’aigua, etc. 

Per altra banda, alhora de definir les característiques de les obertures, s’ha decidit col·locar voladissos 

a les finestres i balconeres de la façana sud, amb una profunditat de 1,00 m i un angle de -3º, per tal 

de generar espais d’ombra en els mesos de clima càlid, ja que la incidència de la radiació solar es molt 

més vertical que no pas en els mesos d’hivern, tal i com podem observar a les figures 16 i 17, on es 

compara la simulació de ombrejats a l’habitatge mitjançant el model 3D. Es recomana observar el vídeo 

que trobem a la referència 7, on podem veure la simulació d’ombrejats a la façana sud durant tots els 

dies anuals a les 12:00 del matí, ja que l’apreciació de la incidència de la irradiància solar es millor que 

no pas en figures. 

 

Figura 20. Simulació ombrejats de la façana sud a les 12:00 del 22 de desembre [7] 
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Figura 21. Simulació ombrejats de la façana sud a les 12:00 del 22 de juny [7] 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 4 d’ubicació, l’estudi de l’edifici s’ha realitzat pensant que estarà 

situat a La Roca del Vallès, corresponent a un clima de tipus C2. Per altra banda, també s’ha determinat 

la orientació de l’edifici a CYPETHERM He Plus, en aquest cas 0º, ja que es troba perfectament orientat 

a sud.  

Un cop s’han introduït totes les dades referents als materials i disposició de l’envolupant tèrmica, 

ubicació de l’edifici i definició dels ponts tèrmics lineals, cal definir els diferents valors de renovacions 

d’aire per hora a totes les zones de l’edifici, així com les temperatures mínimes i màximes de confort a 

l’habitatge. En el cas de les temperatures mínimes i màximes de confort, s’ha treballat amb les 

temperatures de consigna del CTE, que marca una temperatura mínima de confort de 20 ºC i una 

temperatura màxima de confort de 25 ºC, amb 1ºC de marge per tal d’estabilitzar la temperatura. 

Referent a la ventilació de l’edifici, el disseny incorpora un sistema de ventilació forçada que ens 

permetrà garantir la qualitat de l’aire interior de l’habitatge a partir de les limitacions que trobem al 

CTE HS 3.  

5.3.2. Sistema de climatització de l’habitatge 

Un cop establerts els paràmetres generals per tal de realitzar la simulació, podem passar a analitzar el 

sistema de climatització escollit per tal de satisfer la demanda energètica en climatització de l’edifici. 

En aquest cas, el sistema de producció escollit es l’aerotèrmia, la qual serà alimentada en gran part per 

la instal·lació solar fotovoltaica ubicada al propi edifici. Aquesta decisió es basa en els resultats 

energètics que trobem en un sistema de producció d’aerotèrmia, ja que ens proporciona resultats 
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referents a eficiència energètica molt per sobre d’altres sistemes de producció, així com la possibilitat 

de produir calefacció, refrigeració i ACS a partir del mateix sistema. Els sistemes d’aerotèrmia es basen 

en el principi de convertir energia elèctrica (energia d’alta qualitat) en la major quantitat possible 

d’energia tèrmica, de forma que ens permet obtenir resultats globals de producció d’energia tèrmica 

superiors a la despesa energètica elèctrica, i de caràcter renovable si aquesta energia elèctrica es 

produïda mitjançant fonts d’energia renovable. 

El funcionament de l’aerotèrmia parteix com a base en el concepte de la bomba de calor, un element 

que es basa en els principis termodinàmics per tal de transferir energia en forma de calor d’un ambient 

a un altre. En aquest cas, disposem d’un element o fluid fred, del qual extraurem calor, el propi 

refrigerant de la bomba de calor i un fluid calent al qual cedirem calor.  

 

Figura 22. Esquema de funcionament de la bomba de calor.  

Observant la figura 22, podem observar un esquema on trobem els diferents elements i etapes que 

formen una bomba de calor. En primer lloc, tenim els tres fluids que formen part del procés: la font 

freda, de la qual s’extreu calor, el refrigerant de la bomba, que únicament té la funció de transportar 
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aquest calor fins la font calenta, a la qual cedim calor. Bàsicament, podem separar el funcionament de 

la bomba de calor en 4 etapes: 

- Etapa 1: Aquesta etapa es la de compressió. En el punt 1, tenim el refrigerant a baixa pressió 

en estat gasós, ja que prèviament ha estat escalfat per intercanvi de calor a l’evaporador. Al 

passar per el compressor, element el qual es accionat mitjançant la potència elèctrica 

consumida per la bomba de calor (Pcomp), la pressió del gas refrigerant augmenta. 

- Etapa 2: Aquesta etapa es la de condensació. Partint del punt 2, on tenim el refrigerant estat 

gasós a alta pressió i alta temperatura, el condensem produint un intercanvi tèrmic entre el 

refrigerant i el fluid calent, de forma que aquest fluid calent absorbeix més calor (�̇�C). 

Finalment, en el punt 3 el refrigerant torna a l’estat líquid. 

- Etapa 3: En l’etapa d’expansió, partim del punt 3, refrigerant en estat líquid a alta pressió. 

Durant aquesta etapa, el refrigerant passa per la vàlvula d’expansió, tornant així a l’estat líquid 

a baixa pressió (punt 4). 

- Etapa 4: Finalment, tenim l’etapa d’evaporació, com el refrigerant absorbeix calor de la font 

freda (�̇�F). per tal de fer el canvi de fase a l’estat gasós. 

El paràmetre que ens indica la relació entre l’energia elèctrica aportada al compressor de la bomba de 

calor i l’energia tèrmica per calefacció obtinguda es el COP. En el cas que la bomba de calor treballi en 

mode refrigeració, el paràmetre que ens indica la relació entre l’energia elèctrica consumida i l’energia 

tèrmica de refrigeració obtinguda es l’EER. Podem calcular el COP i l’EER seguint les següents 

expressions: 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝐶

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝
 (Eq. 5.4) 

𝐸𝐸𝑅 =
�̇�𝐹

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝
 (Eq. 5.5) 

On: 

�̇�𝑐: potència calorífica cedida a la font calenta al refrigerant 

�̇�𝐹: potència calorífica cedida per la font freda al refrigerant 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝: potència elèctrica consumida al compressor 

Com a estimació general, el COP d’un sistema d’aerotèrmia es troba entre 3 i 4,5. En relació al EER, 

aquest coeficient es lleugerament inferior al COP per norma general, amb valors entre 2 i 3,5. 
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Per tant, l’aerotèrmia és una aplicació de la bomba de calor dissenyada per tal de poder obtenir 

refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i ACS. Per altra banda, l’aerotèrmia es un sistema molt 

compatible amb el terra radiant, ja sigui per calefacció o refrigeració, ja que per norma general 

l’aerotèrmia tindrà un major rendiment per temperatures de calefacció no gaire elevades, tal i com 

requereix el terra radiant, que treballa a una temperatura de l’aigua entre els 30 i 40 ºC.  

Com a sistema d’aerotèrmia, s’ha treballat amb el del fabricant TOSHIBA, més concretament el model 

de bomba de calor ESTÍA ALFA HWS-805H-E. L’elecció d’aquest model de bomba de calor es basa en 

els resultats de demanda energètica que obtenim al realitzar la simulació, els quals podem trobar a 

l’apartat 6.1, ja que amb aquest model disposem de la capacitat suficient per tal de satisfer la demanda 

energètica. Es tracta d’una bomba de calor monofàsica d’alta eficiència de tipus aire-aigua, que ens 

aportarà ACS fins a 60ºC durant tot l’any, així com aigua calenta per a calefacció durant els mesos 

d’hivern i aigua freda per refrigeració durant els mesos d’estiu. En la taula 9 podem veure les diferents 

característiques tècniques de la bomba de calor: 

ESTIA ALFA HWS-805H-E 

Classe d’eficiència energètica – Temperatura 

baixa 

A++ 

Calefacció terra radiant. Aire 7ºC, Aigua 35ºC 

Capacitat màxima calefacció (kW) 8,52 

Capacitat nominal calefacció (kW) 8 

COP 4,46 

Calefacció terra radiant. Aire -7ºC, Aigua 35ºC 

Capacitat màxima calefacció (kW) 5,74 

Capacitat nominal calefacció (kW) 5 

COP 2,7 

Refrigeració terra radiant. Aire 35ºC, Aigua 7ºC 

Capacitat màxima calefacció (kW) 7,91 

Capacitat nominal calefacció (kW) 6 
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EER 3,1 

SCOP (Temperatura mitja) 3,25 

SEER  2,00 

Taula 8. Característiques tècniques del model ESTIA ALFA HWS-805H-E [8] 

Tal i com podem observar en la figura 7, el clima de la població seleccionada no es gaire fred, per tant 

les condicions de treball de la bomba de calor durant l’hivern seran similars a les condicions del 

datasheet del fabricant que ens indiquen per una temperatura de l’aire de 7ºC amb distribució d’aigua 

calenta al circuit del terra radiant a 35ºC, amb un COP del 4,46. Per tant, per cada kW elèctric que 

consumeixi el compressor, es distribueix una potència tèrmica de 4,46 kW sempre que treballem a la 

potencia nominal. Per altra banda, les condicions de refrigeració ens indiquen que aquesta eficiència 

energètica serà menor, amb un EER del 3,1. Cal destacar que aquest COP y EER es tracta d’un 

paràmetre que fixa una potencia de treball del sistema d’aerotèrmia similar a la potencia nominal de 

la bomba de calor en aquestes condicions, de forma que si treballem per sota d’aquesta potencia el 

rendiment serà diferent. Es per això que alhora de realitzar el balanç energètic global de l’edifici, es 

tractarà amb el coeficient SCOP per calefacció i amb el coeficient SEER en refrigeració, de forma que el 

consum elèctric de la bomba de calor s’ajustarà més al real.  

A continuació podem veure un esquema genèric de com serà la distribució del sistema de climatització 

format per aerotèrmia i terra radiant: 

 

 

Figura 23. Esquema del sistema de climatització empleat [9] 

Tal i com s’ha comentat, el sistema d’aerotèrmia té l’objectiu de subministrar la climatització 

necessària a l’edifici per tal d’estar dins uns paràmetres de confort tèrmic, així com subministrar l’ACS 
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necessària a l’habitatge. Seguint el criteri de demanda del CTE de la taula 9, i tenint en compte que 

l’habitatge serà ocupat per 4 persones, tenim un consum total de 112 litres d’ACS diaris. 

 

Taula 9. Demanda d’ACS segons apartat 4.1 del CTE HE 4 [10] 

Un cop determinat el sistema d’aerotèrmia, cal especificar les característiques del terra radiant que 

actuarà com a element de transmissió tèrmica en les diferents zones de l’habitatge.  

En primer lloc, la climatització per terra radiant es basa en una xarxa de tubs plàstics instal·lats en el 

interior del terra, per on es fa circular aigua calenta en cas de calefacció o bé aigua freda en cas de 

refrigeració, de forma que s’aconsegueix una temperatura superior a l’altura dels peus respecte l’altura 

del cap, millorant el confort tèrmic. Per altra banda, al tenir la xarxa de tubs plàstics igualment repartida 

per tota la superfície de terra, la distribució del calor es uniforme, i per tant s’eviten grans gradients de 

temperatura que tindríem per exemple amb radiadors, on bàsicament el focus de climatització es veu 

centralitzat en un petit espai.  

Tal i com es comenta a l’apartat 5.2.3, referent als materials que formen part de la solera, el panell 

aïllant de terra radiant escollit es el SR TC, del fabricant BAXI. Per altra banda, el tub que formarà part 

del sistema de terra radiant també es del fabricant BAXI. Es tracta d’un tub de polietilè d’alta densitat, 

en aquest cas de 16 mm de diàmetre, que ens permetrà distribuir tant aigua calenta per a calefacció 

com aigua freda per a refrigeració en l’habitatge.  
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Per tal de fer el dimensionament del sistema de climatització per terra radiant, cal que establim el tipus 

de distribució del tub que establirem en les diferents habitacions, així com el pas entre tubs. 

Bàsicament, el pas es veu condicionat per la necessitat calorífica de l’espai a climatitzar, i per norma 

general es treballa amb un pas d’entre 50 i 300 mm. En el nostre cas, s’ha establert un pas de 200 mm, 

suficient per les necessitats tèrmiques d’un habitatge i alhora no encareix massa la solució ja que la 

longitud de tub per m2 a climatitzar no es excessivament alta. Per tant, podem calcular la longitud de 

tub dels diferents subcircuits que distribuirem en l’habitatge mitjançant la següent expressió: 

𝐿𝑡𝑢𝑏 =
𝐴

𝑒
+ 2 · 𝐿𝑐𝑜𝑙 (Eq. 5.6) 

On: 

𝐿𝑡𝑢𝑏: longitud del tub del subcircuit a climatitzar [m] 

A: àrea a climatitzar [m2] 

e: pas del tub [m] 

𝐿𝑐𝑜𝑙: distancia entre el col·lector d’aigua i l’àrea a climatitzar 

En qualsevol cas, una longitud de tub per subcircuit superior a 120 m pot arribar a ser inviable degut a 

les altes pèrdues de càrrega, per tant, en aquells espais on sigui necessari, es realitzaran diferents 

subcircuits per tal de climatitzar un mateix espai en tants subcircuits com sigui necessari per no tenir 

una longitud superior als 120 m. Finalment, respecte a la distribució del tub en els diferents subcircuits, 

es realitzarà una distribució en serpentí simple, ja que es la solució que ens permet treballar amb els 

menors gradients de temperatura entre la zona més calenta i la zona més freda del terra radiant, i per 

tant afavorir així el confort tèrmic amb una distribució uniforme del calor en l’habitatge evitant 

gradients tèrmics massa elevats. 

 

Figura 24. Esquema de la distribució en serpentí simple [11]  
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Considerant que el sistema d’aerotèrmia, així com el col·lector d’aigua, es trobarà a la sala tècnica del 

garatge, podem calcular quina serà la distancia entre el propi col·lector i les diferents zones de 

l’habitatge a climatitzar. Finalment, podem trobar la longitud de tub necessària per cadascun dels 

espais a la taula 10. 

Zona Àrea (m2) Longitud col·lector-

àrea (m) 

Longitud de tub 

total (m) 

Número de 

subcircuits 

Dormitori 

individual 1 

14,14 5,41 81,52 1 

Dormitori 

individual 2 

12,98 6,05 77 1 

Bany planta 

baixa 

6,9 9,38 53,26 1 

Cuina 13,51 11,13 89,81 1 

Zona comuna 

planta baixa 

24,26 4,65 139,9 2 

Dormitori 

matrimoni 

17,76 3,65 96,1 1 

Sala d’estar 25,68 5,5 150,4 2 

Sala de jocs 25,31 5,5 148,55 2 

Gimnàs 31,73 8,13 191,17 2 

Estudi 23,12 9,82 154,88 2 

Bany planta 

superior 

10,09 7,03 64,51 1 

Zona comuna 

planta superior 

19,59 6,58 111,11 1 

Taula 10. Càlcul longitud de tub per les diferents zones del sistema de terra radiant.  
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En el cas d’aquelles zones on la longitud total de tub es superior a 120 m, s’instal·laran 2 o més 

subcircuits per tal que les pèrdues de càrrega no siguin massa elevades i que el funcionament del 

sistema sigui adient.  

5.3.3. Sistema de ventilació de l’habitatge 

En el disseny d’aquest habitatge, s’ha tingut en compte l’ús d’un sistema de ventilació forçada, on 

l’objectiu principal del sistema es el de garantir un nivell de qualitat mínim en l’aire interior de 

l’habitatge. Els nivells de ventilació i renovacions per tal de garantir aquesta qualitat mínima els podem 

trobar especificats al CTE HS 3, tal i com podem observar a la taula 11. A nivell pràctic, podem classificar 

els sistemes de ventilació forçada en dos grans grups:  

- Sistemes híbrids amb admissió d’aire natural i extracció mecànica: aquest tipus de sistema es 

basa en l’extracció de l’aire de l’habitatge quan el motor detecta un nivell d’humitat superior 

a un llindar o bé quan es programa per extreure, actuant l’extracció només en els locals de 

tipus humit. L’aportació d’aire a l’interior de l’edifici es realitza de forma natural a partir de la 

depressió produïda pel sistema d’extracció. Per tant, quan s’extreu aire dels locals humits, 

s’està perdent energia tèrmica de l’interior de l’edifici per tal d’extreure’l a l’exterior, solució 

que a nivell energètic no es eficient.  

- Sistemes d’admissió i extracció mecànica controlada amb recuperador de calor: en aquest cas, 

es realitza un control sobre l’admissió d’aire en els locals secs i sobre l’extracció d’aire en els 

locals humits, de forma que en el propi motor s’incorpora un recuperador de calor que aprofita 

part de l’energia tèrmica provinent de l’interior de l’edifici mitjançant un intercanvi amb l’aire 

provinent de l’exterior. A nivell energètic, aquesta solució es molt més eficient, ja que permet 

una recuperació de part de la calor que es perd alhora de ventilar. 

Per tant, en el disseny de l’habitatge s’ha comptat amb un sistema de ventilació amb admissió i 

extracció mecànica controlada que incorpora un recuperador de calor, per tal d’obtenir els resultats 

energètics més favorables possibles. 

  

Taula 11. Caudal mínim de ventilació segons CTE HS 3 [12] 
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Analitzant la taula 11, podem classificar els diferents espais de l’edifici segons la seva tipologia (local 

humit o bé local sec), per tal de poder fer el càlcul de caudal mínim de ventilació en cadascun d’ells. A 

partir d’aquesta taula podem calcular el número de renovacions per hora en els diferents espais de 

l’habitatge, així com classificar-los en espais humits o secs. 

Espai Volum (m3) Tipus de 
local 

Ventilació (l/s) Renovacions/hora 

Cuina 33,79 Humit 8 0,85 

Zona comú 120,34 Sec 8 0,23 

Bany 1 17,25 Humit 8 1,66 

Habitació individual 1 35,34 Sec 4 0,40 

Habitació individual 2 32,44 Sec 4 0,44 

Habitació doble 44,4 Sec 8 0,64 

Sala d’estar 64,19 Sec 10 0,56 

Estudi 64,33 Sec 4 0,22 

Gimnàs 88,28 Humit 8 0,32 

Sala de jocs 66,97 Sec 4 0,21 

Bany 2 26,7 Humit 8 1,07 

TOTAL 594,03  74 0,44 

Taula 12. Càlcul de renovacions d’aire per hora  

Finalment, el resultat del càlcul de renovacions per hora de l’aire interior es de 0,44 renovacions per 

hora en el global de l’habitatge, tenint en compte la necessitat de renovacions per hora de cadascun 

dels espais i el seu volum corresponent. 

El fabricant escollit per dur a terme tot el disseny del sistema de ventilació ha estat Sodeca, ja que ens 

ofereix una gran quantitat d’opcions referents als tipus de sistema de ventilació que podem trobar al 

mercat. En concret, es treballarà amb el model de central d’extracció i impulsió d’aire PROMETEO HR-

400, ja que incorpora recuperador tèrmic d’alta eficiència i s’adapta a les necessitats de ventilació 

calculades anteriorment. Aquest equip ens permet regular les condicions ambientals interiors 

desitjades referents a temperatura, humitat, concentració de CO2, etc. i autogestiona la ventilació per 

satisfer aquests paràmetres. Per altra banda, disposa d’un caudal màxim de 208 m3/h, suficient per a 

satisfer les necessitats de ventilació calculades a la taula 12, així com una potencia elèctrica consumida 

de 195 W. 
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Figura 25. Central d’extracció i impulsió d’aire PROMETEO HR-400 [13] 

 

Figura 26. Sistema de ventilació mecànic doble [13] 

Tal i com podem veure a la figura 26, el sistema de ventilació mecànic doble escollit estarà composat 

per la central d’aire que realitza simultàniament la extracció i impulsió de l’aire, així com la incorporació 

del recuperador de calor. D’altra banda, podem veure el funcionament d’un sistema de ventilació 

d’aquest tipus, on bàsicament trobem diferents tipus de locals, humits i secs. El sistema es basa en 

l’extracció d’aire dels locals humits, per tal de posteriorment produir un intercanvi tèrmic en el 

recuperador tèrmic que trobem a la central d’aire, on també tenim l’entrada d’aire exterior. 

Posteriorment, aquest aire exterior es veu repartit en els diferents locals secs de l’habitatge. 

A partir d’aquest càlcul de renovacions de l’aire per tal de mantenir la qualitat de l’aire interior, al 

realitzar la simulació es tindrà en compte que s’incorpora un sistema de ventilació forçada amb un 

valor programat de renovacions per hora, que resultarà en unes pèrdues tèrmiques importants. Cal 

destacar que CYPETHERM He Plus no et dona l’opció de simular els resultats per una renovació d’aire 

amb recuperador de calor, de forma que les pèrdues tèrmiques als mesos freds seran superiors a les 

que obtindríem si l’edifici treballa amb aquest sistema de ventilació proposat. 
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6. Anàlisis de consum elèctric i instal·lació solar 

fotovoltaica 

Per tal de fer el dimensionament de la instal·lació fotovoltaica, així com realitzar el balanç d’energia 

elèctrica de l’habitatge n-ZEB d’estudi, hem d’estimar quin serà el consum elèctric per part dels 

electrodomèstics i il·luminació artificial de l’habitatge a partir d’unes pautes de consum. Un cop s’han 

establert els diferents consums elèctrics de l’habitatge, podem estimar quina serà la capacitat a 

instal·lar d’energia fotovoltaica en l’habitatge per tal de satisfer els criteris de disseny d’un n-ZEB. 

6.1. Consums electrodomèstics i il·luminació 

Per tal de determinar els diferents consums de l’habitatge, s’han establert unes pautes de consums per 

una família formada per un matrimoni amb dos fills, els quals estudien. S’ha fet una selecció dels 

electrodomèstics de l’habitatge, tractant d’escollir aquells amb una major eficiència energètica per tal 

de reduir el consum elèctric de l’habitatge.  

Electrodomèstic Model Potència unitària (W) 

Frigorífic Samsung RB37J506MSA 20,28 

Rentadora LG FH2J3TDN0 622,73 

TV Samsung 43RU7105 43'' 70,00 

PC  300,00 

Carregador portàtil  65,00 

Carregador mòbil  15,00 

Vitroceràmica Infiniton VIT4BL41S 6400,00 

Forn Teka HLB 822SS 2615,00 

Microones Cecotec Proclean 3010 700,00 

Cafetera Cecotec Power Espresso 20 850,00 

Espremedora de suc Jata EX2300M 300,00 
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Assecadora Samsung DV90M6200CW/EC 293,94 

Torradora Philips Daily Collection 

HD2582/90 

830 

Robot aspirador Cecotec Conga 1590 Active 37,44 

Router  10 

Lluminària (LED) SNOKE, 40W, 120cm 40 

Assecador (cabell) OK OHD 103-B 1200 

Extractor de fums Balay 3BI998HGC 166 

Rentavaixelles AEG FFB53910ZW 1950 

Planxa Rowenta DW8118 2700 

Central d’expulsió i 

impulsió d’aire 

PROMETEO HR-400 195 

Taula 13. Electrodomèstics i potències elèctriques corresponents 

Un cop s’han determinat els diferents models d’electrodomèstics, així com les seves potències 

unitàries, podem començar a estimar la corba de càrrega elèctrica a partir de les pautes de consum 

per aquesta determinada família. En aquest cas, s’ha fet un anàlisi en intervals de 10 minuts, per tal 

d’indicar si en aquell interval un electrodomèstic es troba treballant o en repòs. Per altra banda, s’ha 

realitzat aquest anàlisi per dies model laborals i de cap de setmana per cadascuna de les estacions 

anuals, resultant així en 8 dies model. Alhora de determinar els consums, s’ha tingut en compte la 

possibilitat de desplaçar algunes càrregues no prioritàries com el rentavaixelles, la rentadora, la 

assecadora, la càrrega del robot aspirador, etc. a hores on el consum de l’habitatge sigui baix, per tal 

d’evitar pics de potència que encaririen la factura elèctrica. El resultat obtingut per cadascuna de les 

estacions el podem observar a les figures 27, 28, 29 i 30. 
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Figura 27. Corba de càrrega elèctrica pels dies models d’hivern  

 

Figura 28. Corba de càrrega elèctrica pels dies models de primavera 
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Figura 29. Corba de càrrega elèctrica pels dies models d’estiu 

 

Figura 30. Corba de càrrega elèctrica pels dies models de tardor 
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Finalment, podem comptabilitzar quina serà l’energia elèctrica consumida per electrodomèstics i 

il·luminació en cadascun dels dies models estudiats, i així podrem estimar quin serà el consum elèctric 

total de l’habitatge en un any degut a aquests factors. 

Energia elèctrica consumida diàriament per electrodomèstics i il·luminació (kWh) 

 Dia laborable Cap de setmana 

Hivern 12,31 14,75 

Primavera 11,50 15,00 

Estiu 10,75 14,04 

Tardor 11,94 14,67 

Taula 14. Energia elèctrica consumida diàriament en els dies model 

Mes Energia elèctrica consumida 

per electrodomèstics (kWh) 

Energia elèctrica consumida 

en il·luminació (kWh) 

Gener 325,83 77,41 

Febrer 294,30 69,92 

Març 325,83 72,32 

Abril 315,32 59,64 

Maig 325,83 61,63 

Juny 285,85 52,36 

Juliol 325,83 36,54 

Agost 325,83 36,54 

Septembre 288,55 44,60 

Octubre 325,83 68,37 

Novembre 315,32 66,16 



ESTUDI DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'UN N-ZEB MITJANÇANT L'ANÀLISI DE PRODUCCIÓ D'ENTROPIA 
  

  49 

Desembre 302,49 71,28 

Taula 15. Energia elèctrica consumida mensualment per electrodomèstics i il·luminació 

6.2. Instal·lació solar fotovoltaica 

Un dels principals objectius dels edificis n-ZEB es el de aconseguir un balanç d’energia nul en l’àmbit 

de l’edificació, i per tant es necessari disposar d’alguna font de generació d’energia renovable. En 

aquest cas, una instal·lació solar fotovoltaica es la font de generació que més s’adapta a les necessitats 

de l’edifici, ja que tots els consums plantejats s’han plantejat de forma que puguin ser alimentats per 

energia elèctrica, ja que els consums tèrmics (climatització i ACS) els alimentarà el sistema 

d’aerotèrmia. Per tant, l’objectiu d’aquesta instal·lació solar fotovoltaica serà generar suficient energia 

com per aconseguir arribar a un balanç nul. 

Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica es basen en l’efecte fotovoltaic. Els panells fotovoltaics es 

composen de diferents cèl·lules fotovoltaiques, les quals es composen de materials semiconductors 

com per exemple el silici. Afegint impureses a aquest silici, podem obtenir semiconductors extrínsecs 

de tipus ‘n’ o bé semiconductors extrínsecs de tipus ‘p’, els quals formen una unió PN sense arribar a 

tenir contacte directe, ja que els separa una barrera de potencial. Aquesta cèl·lula es comporta 

bàsicament com un díode semiconductor, i si rebem la suficient radiació solar, es genera un voltatge 

entre els pols d’aquesta cèl·lula fotovoltaica. 

 

Figura 31. Principi de funcionament de la cèl·lula fotovoltaica. [14] 
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Tota l’energia elèctrica generada en la instal·lació solar fotovoltaica es produeix en corrent continua, 

mentre que les càrregues que hem d’alimentar a l’habitatge, així com la xarxa elèctrica que a la qual 

s’injectarà la producció excedent, es troben en corrent alterna. Aquest procés de transformació de 

corrent continua a corrent alterna el realitza l’inversor, element indispensable en una instal·lació solar 

fotovoltaica que alimenti càrregues en alterna.  

La instal·lació solar fotovoltaica de disseny estarà composada per un total de 12 mòduls fotovoltaics 

de 400 Wp del fabricant JA Solar amb una distribució en sèrie, un inversor de 4,2 kW model NT4200 del 

fabricant Sunways, caixa de connexions i un comptador bidireccional que permeti diferenciar l’energia 

injectada a xarxa per la instal·lació solar fotovoltaica de l’energia consumida de xarxa, així com totes 

les proteccions i cablejat necessaris per dur a terme la instal·lació elèctrica. 

A continuació podem veure un esquema simplificat de la instal·lació fotovoltaica proposada: 

 

Figura 32. Esquema de funcionament de la instal·lació fotovoltaica [15] 

La instal·lació proposada es basa en realitzar un balanç amb la xarxa, de forma que el flux d’energia a 

xarxa es bidireccional, i quan l’energia generada per la fotovoltaica sigui superior a la demanda elèctrica 

de l’edifici s’injectarà a xarxa aquest excedent.  



ESTUDI DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'UN N-ZEB MITJANÇANT L'ANÀLISI DE PRODUCCIÓ D'ENTROPIA 
  

  51 

6.2.1. Mòdul solar fotovoltaic 

El model escollit per treballar en aquesta instal·lació es el JAM72S10, del fabricant JA Solar. Es tracta 

d’un mòdul de 400 Wp, de tipus Mono PERC, una tecnologia que incorpora una fina capa de material 

dielèctric entre la capa d’alumini i la capa base formada normalment per silici, que ens permet un major 

aprofitament de la radiació solar per aquella radiació de longitud d’ona elevada (infraroigs), sobretot 

durant les primeres i les últimes hores del dia, degut a la inclinació dels raigs solars incidents. També 

ajuden a baixar la temperatura del mòdul degut  a aquesta major absorció de l’espectre solar. Tot això 

ens permet treballar amb una eficiència una mica superior a mòduls més convencionals com els 

monocristal·lins o policristal·lins.  

Aquest mòdul solar fotovoltaic té una garantia de 12 anys, així com una garantia sobre el rendiment 

del 84% sobre l’eficiència inicial del panell durant els primers 25 anys de vida útil, amb la degradació 

que podem observar a la figura 33: 

 

Figura 33. Garantia de degradació lineal del mòdul fotovoltaic [16] 

A partir de la figura 33, es podria plantejar en treballs posteriors l’estudi de l’entropia generada als 

panells fotovoltaics, ja que tal i com veiem pateixen una degradació lineal, encara que en aquest 

projecte no s’ha plantejat aquest estudi com a tal ja que es considera que quedava fora de l’abast del 

propi. 

Altre aspecte a comentar sobre els mòduls solars fotovoltaics es la inclinació en la instal·lació. En el 

nostre cas, s’ha optat per treballar en una instal·lació de tipus coplanar a la teulada de l’habitatge, la 

qual es troba inclinada 16,5º, de forma que ens evitaríem bona part del cost econòmic a realitzar en 

una instal·lació amb estructura, ja sigui fixa o amb eixos de seguiment, encara que també es cert que 

la producció específica de la instal·lació serà menor. Cal tenir en compte que l’azimut de la instal·lació 

solar fotovoltaica serà de 0º, ja que els situarem a la coberta amb aigua perfectament orientada cap a 

sud. 
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A continuació podem veure en la taula 16 les característiques tècniques del mòdul fotovoltaic escollit: 

Paràmetres elèctrics en condiciones STC (1000 W/m2, temperatura mòdul 25ºC, AM 1.5 G) 

Potencia màxima (Pmáx) [W] 400 

Voltatge en circuit obert (VOC) [V] 49,58 

Voltatge en punto de màxima potencia (VMP) 41,33 

Corrent de curtcircuit (ISC) 10,33 

Corrent en punto de màxima potencia (IMP) 9,68 

Rendiment del mòdul (%) 19,9 

Coeficient de temperatura en ISC +0,044 %/ºC 

Coeficient de temperatura en VOC -0,272 %/ºC 

Coeficient de temperatura en Pmáx -0,350 %/ºC 

Taula 16. Paràmetres elèctrics del mòdul JAM72S10-410 en condiciones STC [16] 

 

 

Figura 34. Corba de corrent-voltatge del JAM72S10-400 [16] 

Finalment, cal tenir en compte que la instal·lació solar fotovoltaica suposarà una càrrega addicional 

sobre l’estructura de l’edifici d’aproximadament 11,35 kg/m2. Cal comentar que els càlculs estructurals 

de l’edifici no s’han realitzat, i s’hauria de tenir en compte per tal de realitzar aquesta instal·lació. 



ESTUDI DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'UN N-ZEB MITJANÇANT L'ANÀLISI DE PRODUCCIÓ D'ENTROPIA 
  

  53 

6.2.2. Inversor fotovoltaic 

Per tal de convertir tota l’energia elèctrica generada en corrent continu per la instal·lació fotovoltaica 

en energia elèctrica de corrent altern i poder així alimentar les càrregues de l’edifici o bé injectar 

l’excedent energètic a la xarxa elèctrica, cal disposar de un inversor. En aquest cas, s’ha escollit el model 

NT4200 del fabricant Sunways, ja que ens proporciona una potència nominal de 4,2 kW, suficient per 

la instal·lació fotovoltaica proposada. A continuació podem veure les característiques tècniques de 

l’inversor: 

Inversor Sunway NT4200 

Valors d’entrada (C.C.) 

Potencia DC nominal (W) 4410 

Rang tensió MPP (V) 340-750 

Tensió màxima (V) 900 

Corrent màxima (A) 13 

Número de MPP’s 1 

Valors de sortida (C.A.) 

Potencia nominal (W) 4200 

Voltatge nominal (V) 230 

Corrent nominal (A) 18,3 

Corrent màxima (A) 20,2 

Frecuencia (Hz) 50 

THD <3% 

Taula 17. Paràmetres de l’inversor Sunway NT4200 [17] 
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6.2.3. Dimensionament de la instal·lació fotovoltaica 

Un cop seleccionats els mòduls fotovoltaics i l’inversor, podem analitzar la configuració de la instal·lació 

fotovoltaica per tal d’assegurar-nos que l’inversor treballarà en el rang d’entrades òptimes per el 

seguiment del punt de màxima potència, així com per evitar sobrecàrregues. En aquest cas, la 

configuració escollida es de 12 mòduls en sèrie en un únic string, per tant podem calcular la tensió 

nominal de la instal·lació: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑚𝑝𝑝 · 𝑛𝑝𝑠 = 41,33 𝑉 · 12 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 𝑠è𝑟𝑖𝑒 = 495,96 𝑉 (Eq. 6.1) 

Per tant, podem comprovar que amb una distribució de 12 mòduls en sèrie treballarem amb una tensió 

DC d’entrada a l’inversor dins del rang de treball del MPP.  A més a més, cal assegurar-nos que per les 

diferents situacions de temperatura i voltatge a cel·la oberta o bé corrent de curtcircuit ens trobem 

dins dels valors admesos per part de l’inversor. Cal que comprovem que la tensió en el punt de màxima 

potència a -10ºC i a 70ºC es trobi dins del rang de treball MPP de l’inversor, així com la tensió a cel·la 

oberta a -10ºC i una irradiància de 1000 
𝑊

𝑚2 no superi el valor de tensió màxima, així com el corrent 

de curtcircuit a 70ºC i una irradiància de 1000 
𝑊

𝑚2 no superi el límit de corrent de l’inversor: 

𝑉𝑀𝑃,−10º𝐶 = 41,33 𝑉 + (
−0,272

%
ºC

100
· (−10º𝐶 − 25º𝐶) · 41,33 𝑉) = 45,26 𝑉 (Eq. 6.2) 

𝑉𝑀𝑃,70º𝐶 = 41,33 𝑉 + (
−0,272

%
ºC

100
· (70º𝐶 − 25º𝐶) · 41,88 𝑉) = 36,27 𝑉 

(Eq. 6.3) 

𝑉𝑀𝑃,−10º𝐶,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,26 𝑉 · 12 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 543,17 𝑉 (Eq. 6.4) 

𝑉𝑀𝑃,70º𝐶,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 36,75 𝑉 · 12 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 =  433,25 𝑉 (Eq. 6.5) 

Tal i com podem comprovar a les equacions 6.4 i 6.5, el voltatge en punt de màxima potència de l’string 

es manté dins el rang de treball de l’inversor de 340-750 VDC. A continuació, s’analitzarà que complim 

amb la restricció de voltatge a cel·la oberta a una temperatura de -10ºC: 

𝑉𝑂𝐶,−10º𝐶 = 49,58 𝑉 + (
−0,272

%
ºC

100
· (−10º𝐶 − 25º𝐶) · 49,58 𝑉) = 54,30 𝑉 (Eq. 6.6) 
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𝑉𝑂𝐶,−10º𝐶,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 54,30 𝑉 · 12 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 =  651,60 𝑉 (Eq. 6.7) 

També verifiquem que el valor d’entrada no superarà en cap cas els 900 V indicats al datasheet de 

l’inversor. Finalment, comprovem el valor de la intensitat de curtcircuit per una temperatura de 70ºC: 

𝐼𝑆𝐶,70º𝐶 = 10,33 𝐴 + (
0,044

%
ºC

100
· (70º𝐶 − 25º𝐶) · 10,33 𝐴) = 10,53 𝐴 (Eq. 6.8) 

En el nostre cas, la instal·lació es d’un sol string, i per tant la màxima intensitat que rebrà l’inversor es 

la corresponent a l’obtinguda a l’equació 6.8. Per tant, també comprovem que no sobrepassarem el 

valor màxim de 13 A. 

 

Figura 35. Distribució i connexió de panells en la instal·lació fotovoltaica 
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6.2.4. Estudi energètic de la instal·lació fotovoltaica 

Per tal d’estimar l’energia elèctrica produïda per la instal·lació fotovoltaica, així com les diferents 

pèrdues que trobarem en el global de la instal·lació i la compatibilitat dels elements escollits, s’ha 

realitzat una simulació de la instal·lació mitjançant el software PVSyst. Es tracta d’un software de 

pagament de l’empresa PVSyst S.A., però en aquest cas em van proporcionar una llicència de 30 dies 

amb el software de proba per estudiants, es pot trobar la disponibilitat a la referència 15. Aquest 

software està pensat per realitzar l’estudi de comportament d’una instal·lació fotovoltaica. Per tal de 

realitzar la simulació, cal definir una sèrie de paràmetres, en aquest cas: 

- Base de dades: Cal indicar la situació geogràfica de l’emplaçament, així com les dades 

meteorològiques d’aquest. Ens permet importar les dades meteorològiques de diferents 

bases, Meteonorm 7.3, NASA-SEE i PVGIS TMY.  

- Disseny del projecte: Un cop definits els arxius geogràfics i meteorològics, a partir de la base 

de dades, cal indicar quin tipus de projecte simularem. Permet diferenciar entre instal·lacions 

amb connexió a xarxa elèctrica (el nostre cas), instal·lacions independents amb bateries o 

instal·lacions de bombeig d’aigua. 

- Paràmetres principals: Cal indicar aquells elements que formen part de la instal·lació, definint 

la orientació i inclinació dels subconjunts fotovoltaics (en el nostre cas, tots es troben a la 

coberta sud de l’habitatge), el mòdul fotovoltaic escollit, model d’inversor i les pèrdues 

detallades de la instal·lació. En cas que el disseny de la instal·lació no sigui viable, per exemple, 

per una sobrecàrrega a l’inversor, el propi software ens indicaria el problema. 

Amb tot això, PVSyst realitza una simulació del comportament que tindrà la instal·lació fotovoltaica, de 

forma que obtindrem la producció esperada de la instal·lació amb les pèrdues detallades d’aquesta.  
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Tal i com s’ha comentat, s’ha d’exportar les dades meteorològiques de la localització escollida de 

diferents bases de dades per tal de dur a terme la simulació, en aquest cas la base de dades 

seleccionada ha estat PVGIS TMY. A partir d’aquí, només cal determinar la orientació dels subconjunts 

de mòduls fotovoltaics de la instal·lació, en el nostre cas un sol subconjunt a una inclinació de 16,5º i 

perfectament orientat cap al sud, amb azimut 0º. Un cop establerts aquests paràmetres, simplement 

cal afegir els elements que composen la instal·lació fotovoltaica, en el nostre cas un total de 12 mòduls 

JAM72S10-400 i l’inversor NT4200, així com modificar alguns dels paràmetres de pèrdues, establint 

una fracció de pèrdues en STC del 1.5% en el circuit DC i un factor de pèrdues del rendiment per brutícia 

del 4,5% anual. Amb tot això, podem resumir els paràmetres de simulació i els resultats obtinguts en 

les següents taules: 

 

Figura 36. Característiques de la instal·lació fotovoltaica simulada a PVSyst 

 

Figura 37. Pèrdues detallades de la simulació a PVSyst 
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GlobHor: Irradiància global sobre el pla 

horitzontal 

DiffHor: Irradiància difusa sobre el pla 

horitzontal 

T.Amb: Temperatura ambient 

GlobInc: Irradiància global incident sobre el pla 

receptor 

GlobEff: Irradiància global efectiva, corregida 

per angle d’incidència i sombrejats 

EArray: Energia efectiva a la sortida del conjunt 

EGrid: Energia injectada a xarxa/consumida a 

l’habitatge 

PR: índex de rendiment de la instal·lació

Mes GlobHor 

(kWh/m2) 

DiffHor 

(kWh/m2) 

T.Amb. 

(ºC) 

GlobInc 

(kWh/m2) 

GlobEff 

(MWh) 

EArray 

(MWh) 

EGrid 

(MWh) 

PR 

Gener 69,5 23,98 8,99 101,3 92,6 0,419 0,408 0,839 

Febrer 82,7 30,43 10,37 108,1 99,6 0,445 0,433 0,835 

Març 125,6 52,51 11,58 147,6 136,7 0,602 0,587 0,828 

Abril 173,8 58,60 14,59 190,1 176,8 0,761 0,742 0,813 

Maig 200,4 71,74 16,57 206,9 192,1 0,822 0,801 0,806 

Juny 224,2 71,07 21,46 226,2 210,3 0,881 0,859 0,791 

Juliol 221,2 70,39 23,00 225,4 209,3 0,872 0,85 0,786 

Agost 190,9 61,23 23,97 203,8 189,3 0,786 0,766 0,783 

Septembre 143,4 52,08 21,19 164,3 152,3 0,645 0,629 0,797 

Octubre 98,8 41,60 19,30 122,5 113,3 0,489 0,477 0,811 

Novembre 58,3 27,45 14,68 79,3 72,4 0,322 0,313 0,824 

Desembre 51,4 21,85 8,99 74,7 68,2 0,310 0,302 0,841 

Anual 1640,1 582,94 16,25 1850,2 1712,9 7,355 7,167 0,807 

Taula 18. Resultats simulació amb PVSyst 
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Com a resultat global de la simulació amb PVSyst, podem destacar que la instal·lació estarà generant 

anualment uns 7,167 MWh a sortida del inversor durant el primer any de vida útil, així com treballarà 

a un PR mig de 0,807 i una producció específica anual de 1493 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝
. 

Finalment, a la figura 38 podem veure un diagrama de pèrdues detallades de la instal·lació: 

 

Figura 38. Diagrama de pèrdues simulació amb PVSyst 

Tal i com podem observar, les pèrdues a l’inversor que podrien ser degudes a excés de càrrega o un 

dèficit de càrrega són nul·les, per tant ens indiquen que en dimensionament ha estat l’adequat.   
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7. Anàlisis i resultats  

7.1. Resultats de la simulació amb CYPETHERM He Plus 

Un cop s’han configurat tots els paràmetres comentats a l’apartat 4.3, podem realitzar la simulació i 

obtenir els diferents informes de demanda, consum i qualificació energètica, tenint en compte que la 

superfície total útil de l’habitatge es de 225,05 m2. A partir d’aquesta simulació, s’han agrupat els 

resultats obtinguts referents tant a consum energètic en calefacció i refrigeració de l’habitatge a la 

taula 19, així com el balanç energètic corresponent als intercanvis tèrmics de diferents elements que 

formen l’habitatge, tal i com observem a les taules 20 i 21.  

Com a resultats de la simulació a CYPETHERM He Plus, un dels resultats que trobem es els fluxos de 

calors deguts a equipaments interns i il·luminació. Ja que en aquest projecte s’ha realitzat un anàlisi 

del consum elèctric per part d’electrodomèstics i il·luminació, podem realitzar una correcció sobre els 

fluxos obtinguts a la simulació i treballar amb el consum real dels equips i il·luminació, de forma que 

tant el consum en calefacció com refrigeració variarà ja que el flux de calor generat en equips i 

il·luminació s’ha ajustat al real, mantenint el balanç energètic obtingut a la simulació. 

 Consum 

energètic 

calefacció (kWh) 

Consum energètic 

refrigeració (kWh) 

Consum energètic 

calefacció (kWh/m2) 

Consum energètic 

refrigeració (kWh/m2) 

Gener 626,8   2,8   

Febrer 553,2   2,5   

Març 421,4   1,9   

Abril 203,2   0,9   

Maig 172,5   0,8   

Juny   9,6   0,0 

Juliol   543,8   2,4 

Agost   581,4   2,6 

Setembre   153,0   0,7 
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Octubre 158,4   0,7   

Novembre 212,8   0,9   

Desembre 595,0   2,6   

Anual 2943,4 1287,8 13,08 5,72 

Taula 19. Consum energètic en calefacció i refrigeració  

Tal i com podem observar als resultats representats a la taula 19 a partir de l’informe de consum 

obtingut a la simulació, i aplicant la correcció per guanys de calor produïts per il·luminació i equipament 

intern, els consums energètics per superfície útil habitable son de 13,08 kWh/m2 per calefacció i de 

5,72 kWh/m2 per refrigeració. Aquests consums són força baixos, i tenint com a referència uns consums 

màxims de 36 kWh/m2 en concepte de climatització segons el CTE per aquesta zona climàtica, podem 

confirmar que el disseny de l’envolupant tèrmica compleix amb els objectius per un edifici d’aquesta 

tipologia. 

Per altra banda, cal destacar que el criteri establert alhora de seleccionar les finestres i finestrals amb 

un factor solar de 0,2 ens ajuda a mantenir el consum per refrigeració força baix, en canvi el consum 

per calefactar l’habitatge si que puja una mica més. Hem de tenir en compte que el sistema 

d’aerotèrmia treballa amb un SCOP força superior al SEER (3,25 enfront de 2,00), per tant, per un 

mateix consum tèrmic en calefacció i refrigeració, la refrigeració sempre suposarà un major consum 

elèctric a la bomba de calor i s’ha de tenir en compte en els criteris de disseny de l’habitatge. 

A partir de l’informe de demanda energètica obtingut a la simulació, podem fer un anàlisis del balanç 

d’energia tèrmica anual de l’edifici, representat a les taules 20 i 21, així com la figura 39, considerant 

els guanys tèrmics de calor a l’interior de l’habitatge com a positius i les pèrdues tèrmiques com a 

negatives. Cal destacar que els conceptes de Qequip (calor generada per equips interns) i Qilum (calor 

generada per il·luminació) han estat adaptats, ja que el software treballa amb produccions estàndard 

per m2 de superfície útil habitable, i en el nostre cas s’ha realitzat un anàlisi previ de consums elèctrics 

que ens permet saber amb exactitud els consums referents a aquests conceptes. Per tant, aquest flux 

de calor degut a equips interns i il·luminació s’ha ajustat al real, mantenint per tant el balanç energètic 

obtingut a la simulació de CYPETHERM. 
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Balanç energia tèrmica de l’edifici a elements pesats, lleugers, ventilació i infiltracions 

Mes 

Qop (kWh) Qw (kWh) Qve+inf (kWh) 

Guanys Pèrdues Guanys Pèrdues Guanys Pèrdues 

Gener 136,7 -799,3 239,9 -164,7 0 -683,9 

Febrer 121,1 -743,9 224,8 -132,6 0,8 -554,3 

Març 128 -747,8 214,6 -126 5,5 -536,2 

Abril 118,5 -559,2 202,7 -101,6 4,6 -461,3 

Maig 73,6 -708,9 244,6 -75,9 26 -348,2 

Juny 680,5 -685,6 293,4 -42,9 98,3 -890,6 

Juliol 598,7 -591,2 357,6 -29,4 212,2 -605,3 

Agost 591,4 -502,4 350,7 -31,2 178,9 -606,3 

Setembre 656,7 -600,3 297,3 -45,6 84,1 -800,2 

Octubre 91,9 -624,8 259,5 -104,9 8,6 -415,7 

Novembre 120,9 -527,4 253,9 -130 1,1 -528,8 

Desembre 116,5 -795,5 245,7 -153  0 -632,1 

Anual -4451,8 2046,9 -6442,8 

Taula 20. Balanç energia tèrmica de l’edifici a elements pesats, lleugers, ventilació i infiltracions 
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Balanç energia tèrmica de l’edifici a equipaments, il·luminació, ocupació i climatització 

Mes Qequip (kWh) Qilum (kWh) Qocup (kWh) QH (kWh) QC (kWh) 

Gener 325,8 77,4 248,9 626,8 0,0 

Febrer 294,3 69,9 228,6 553,2 0,0 

Març 325,8 72,3 253,7 421,4 0,0 

Abril 315,3 59,6 247 203,2 0,0 

Maig 325,8 61,6 248,9 172,5 0,0 

Juny 285,9 52,4 247 0,0 -9,6 

Juliol 325,8 36,5 253,7 0,0 -543,8 

Agost 325,8 36,5 248,9 0,0 -581,4 

Setembre 288,5 44,6 251,8 0,0 -153,0 

Octubre 325,8 68,4 248,9 158,4 0,0 

Novembre 315,3 66,2 242,1 212,8 0,0 

Desembre 302,5 71,3 258,6 595,0 0,0 

Anual 3756,8 716,8 2978,1 2943,4 -1287,7 

Taula 21. Balanç energia tèrmica de l’edifici a equipaments, il·luminació, ocupació i climatització 

On: 

QH: Demanda energia tèrmica útil per calefacció, no és l’energia elèctrica consumida a la bomba de 

calor. 

QC: Demanda energia tèrmica útil per refrigeració, no és l’energia elèctrica consumida a la bomba de 

calor. 

Qocup: Guany de calor degut a la ocupació de l’habitatge 
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Qilum: Guany de calor degut a la il·luminació de l’habitatge  

Qequip: Guany de calor degut als equips interns 

Qve+inf: Flux de calor degut a ventilació e infiltracions 

Qop: Flux de calor a través d’elements pesats (considerem elements pesats aquells elements que 

formen l’envolupant tèrmica que no corresponen a obertures, és a dir, finestres i portes) 

Qw: Flux de calor a través d’elements lleugers (considerem elements lleugers aquells elements que 

formen l’envolupant tèrmica que corresponen a obertures, és a dir, finestres i portes) 

A les taules 20 i 21 podem veure el balanç energètic obtingut mitjançant la simulació a CYPETHERM 

aplicant les correccions sobre els guanys de calor degut a il·luminació i equipaments. Veiem 

representats els diferents intercanvis de calor que es produeixen a l’habitatge, de forma que podem 

comparar els intercanvis tèrmics que tindrem a l’edifici degut a diferents elements en la següent figura: 

 

Figura 39. Balanç energia tèrmica anual de l’edifici 

Analitzant els resultats obtinguts a la simulació referents a l’informe de demanda, podem trobar 

algunes pautes característiques a la figura 39 que determinen el comportament tèrmic de l’edifici. Un 

primer aspecte a comentar és que el balanç tèrmic mensual es proper a 0 en tots els mesos, mantenint 
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un valor positiu per tots els mesos de l’any, i això fa que el balanç d’energia tèrmica anual sigui també 

superior a 0, amb un valor proper als 200 kWh anuals. Cal comentar que en un principi, el software 

hauria d’incorporar una condició de contorn que mantingués l’energia tèrmica anual a 0, ja que si tenim 

fluctuacions en la temperatura interior durant alguns mesos aquest balanç tèrmic mensual hauria ser 

lleugerament superior a 0 i durant altres mesos hauria de ser lleugerament inferior a 0, per tal que 

aquesta temperatura mitja interior fluctuï entre les temperatures mínimes i màximes de confort.  

En primer lloc, analitzarem els fluxos de calor referent a elements lleugers Qw (on bàsicament tenim 

tant les portes d’entrada i sortida de l’habitatge com les obertures, és a dir, finestres). Durant els mesos 

freds, aquests elements suposen una aportació entre 230 i 260 kWh mensuals, i unes pèrdues entre 

100 i 150 kWh mensuals, per tant, ens aporten un guany de calor net d’aproximadament 100 kWh 

mensuals durant els mesos freds en els quals tenim un consum de calefacció. Per altra banda, durant 

els mesos càlids tenen una aportació d’entre 300 i 350 kWh mensuals, mentre que les pèrdues són de 

l’ordre dels 40 kWh mensuals. En aquest aspecte, ens aporten un flux de calor d’uns 300 kWh mensuals 

durant mesos on no tenim consum de calefacció, sinó de refrigeració, i per tant col·laboren a 

augmentar aquest consum. Cal destacar que aquests elements també ens proporcionen un important 

estalvi energètic referent al consum d’energia per tal d’il·luminar l’habitatge, el qual no es té en compte 

en aquest còmput d’energia ja que tractem amb fluxos de calor com a tal, però gràcies a aquests 

elements el flux de calor produït per elements d’il·luminació es veu reduït.  

En segon lloc, analitzarem els fluxos de calor a través dels elements pesats de l’envolupant tèrmica Qop, 

és a dir, tots aquells elements de l’envolupant a excepció de portes i finestres. Els resultats obtinguts 

ens indiquen unes pèrdues d’entre 700 i 800 kWh mensuals durant els mesos de clima més fred, així 

com una aportació d’uns 130 kWh mensuals. Per altra banda, en els mesos de clima més càlid, el balanç 

de fluxos de calor per aquests elements es molt proper a 0, ja que tant pèrdues tèrmiques com guanys 

tenen un valor molt similar. Per tant, la tendència en els diferents mesos de l’any es a tenir unes 

pèrdues de calor majors a l’aportació de calor a través de l’envolupant tèrmica de l’habitatge. 

Analitzant els fluxos de calor deguts a ventilació i infiltracions podem observar com la tendència es a 

tenir unes pèrdues d’energia tèrmica molt superiors al guany, que bàsicament es produeix durant els 

mesos de clima més càlid. Cal destacar que les pèrdues tèrmiques durant l’estiu es mantenen similars 

als valors dels mesos més freds degut a que el número de renovacions per hora de l’aire interior de 

l’habitatge amb el que treballa el software es de base 0,44 ren/h, tal i com es va calcular a l’apartat 

4.3.3 referent al sistema de ventilació de l’habitatge, però durant els mesos més càlids el software 

treballa amb unes renovacions de l’aire interior força superiors a aquest valor base per tal d’afavorir 

les pèrdues d’energia tèrmica en aquells moments del dia on la temperatura exterior es més baixa que 

la temperatura interior de consigna dels mesos càlids, i així afavorir un menor consum en refrigeració.  
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Per altra banda, els guanys de calor deguts a equipaments interns, Qequip, i els guanys de calor deguts a 

il·luminació artificial de l’habitatge, Qilum, s’ha corregit les aproximacions que fa CYPETHERM per el 

consum elèctric per electrodomèstics establert a l’apartat 5.1, referent a l’anàlisi de consum elèctric 

per part d’electrodomèstics i il·luminació. Tindrem uns guanys de calor d’entre 280 i 330 kWh mensuals 

per part de l’ús d’equips interns, factor que no varia massa ja que les pautes d’ús de l’habitatge son 

força similars al llarg de l’any. En canvi, si analitzem el guany de calor per tal d’il·luminar l’habitatge, el 

resultat si que varia força al llarg de l’any, amb màxims propers als 80 kWh mensuals els mesos d’hivern 

i valors propers als 30 kWh mensuals els mesos d’estiu. Això té sentit ja que durant els mesos d’estiu, 

la llum natural es manté durant més hores al llarg del dia i per tant l’ús d’il·luminació artificial es pot 

disminuir força. 

Finalment, tenim el guany de calor degut a la ocupació de l’habitatge. Aquest valor es una aproximació 

realitzada per CYPETHERM on considera una ocupació mitja de l’habitatge en funció de la superfície 

útil habitable, i calcula el guany de calor que es produeix per part dels habitants. 

En la figura 40 podem veure representats gràficament l’energia tèrmica útil demandada mensualment 

en forma de calefacció i refrigeració, així com els pics de potència que tindrem en la demanda.  

 

Figura 40. Demanda energia tèrmica mensual en calefacció i refrigeració 
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Figura 41. Potència tèrmica útil consumida en calefacció i refrigeració 

Observant la figura 41, podem veure com els pics de potència de demanda tèrmica i de refrigeració es 

troben sobre els 6 kW tèrmics, per tant la selecció del sistema d’aerotèrmia de l’apartat 5.3.2 es 

adequada, ja que per una banda ens permetrà treballar a una potència propera a la nominal de la 

bomba de calor i per tant amb un COP elevat, i també ens permetrà subministrar l’energia tèrmica 

suficient com per satisfer les necessitats tèrmiques de confort de l’habitatge. 

 

 



ESTUDI DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'UN N-ZEB MITJANÇANT L'ANÀLISI DE PRODUCCIÓ D'ENTROPIA 
  

 

68   

7.2. Balanç d’energia 

A partir dels resultats obtinguts a l’apartat 7.1 referents a la demanda d’energia tèrmica per tal de 

satisfer els paràmetres de confort tèrmic adequats a l’habitatge, així com les especificacions del model 

de bomba de calor escollit ESTIA ALFA HWS-805H-E podem calcular quin serà el consum elèctric per 

part de la bomba de calor per tal de subministrar l’energia tèrmica corresponent. Cal comentar que la 

bomba de calor no treballarà sempre a valors similars a la potencia nominal (observar figura 41), i per 

tant el coeficient de treball de la bomba de calor serà variable. En aquest cas, s’ha calculat la potència 

elèctrica demandada a partir de la potència tèrmica demandada i el SCOP/SEER, valors de 

d’aproximadament 3,25 per calefacció i 2,00 en el cas de refrigeració. 

 Consum tèrmic 

calefacció (kWh) 

Consum tèrmic 

refrigeració 

(kWh) 

Consum elèctric 

calefacció (kWh) 

Consum elèctric 

refrigeració (kWh) 

Gener 626,8   2,8   

Febrer 553,2   2,5   

Març 421,4   1,9   

Abril 203,2   0,9   

Maig 172,5   0,8   

Juny   9,6   0,1 

Juliol   543,8   2,4 

Agost   581,4   2,6 

Setembre   153,0   0,7 

Octubre 158,4   0,7   

Novembre 212,8   0,9   

Desembre 595,0   2,6   

Taula 22. Balanç demanda tèrmica útil en calefacció i electricitat anual de l’edifici  
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Per altra banda, tenim el consum elèctric per part de la bomba de calor per tal de subministrar ACS a 

l’habitatge. En aquest cas, hem de tenir en compte el consum d’ACS a l’habitatge de 112 litres diaris 

seguint les instruccions de l’apartat 4.1 del CTE HE4, així com la temperatura d’alimentació de la xarxa 

d’aigua en aquesta zona. A partir d’aquestes dades, podem calcular l’energia tèrmica total a aportar 

per part de la bomba de calor en cadascun dels mesos, així com l’energia elèctrica que aquest consum 

suposarà a partir del valor de COP associat a la producció d’ACS, en aquest cas de 3,57. 

𝑄𝑡,𝐴𝐶𝑆 = 𝑚 · 𝐶𝑒 · ∆𝑇 = 𝑚 · 𝐶𝑒 · (𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎) (Eq. 7.1) 

On: 

𝑄𝑡,𝐴𝐶𝑆: consum d’energia tèrmica per tal d’escalfar a la temperatura d’ACS l’aigua 

𝑚: massa d’aigua a escalfar 

𝐶𝑒: calor específic de l’aigua 

𝑇𝐴𝐶𝑆: temperatura a la qual s’escalfa l’aigua (60ºC) 

𝑇𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎: temperatura de distribució de l’aigua 

 

Figura 42. Consum d’energia tèrmica per demanda d’ACS 
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A partir del consum d’energia tèrmica per tal de subministrar l’ACS necessària a l’habitatge, podem 

calcular quin serà el consum elèctric per part de la bomba de calor per tal d’escalfar aquesta aigua: 

𝐸𝑒,𝐴𝐶𝑆 =
𝑄𝑡,𝐴𝐶𝑆

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶𝑆
 (Eq. 7.2) 

On: 

𝐸𝑒,𝐴𝐶𝑆: energia elèctrica consumida per la bomba de calor per tal d’escalfar l’ACS demandada 

𝑄𝑡,𝐴𝐶𝑆: consum d’energia tèrmica per tal d’escalfar a la temperatura d’ACS l’aigua 

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶𝑆: coeficient de treball de la bomba de calor per tal d’escalfar ACS (3,57 segons fitxa tècnica) 

Continuant amb els consums de l’habitatge, tenim el consum elèctric per part del sistema de ventilació. 

Aquest sistema té una potència elèctrica consumida nominal de 195 W, i s’ha estimat que tindrà un 

funcionament a potència màxima d’unes 8 hores diàries, excepte en els mesos d’estiu, ja en aquest cas 

el nombre de renovacions per hora serà superior per tal d’afavorir un menor consum de climatització 

i per tant es considera que treballa durant 14 hores diàries. Durant la resta del dia, es considera que el 

sistema de ventilació no treballa a potència nominal, sinó que treballa al 30% de la capacitat total del 

sistema. 

Finalment, tenim el consum elèctric per part d’electrodomèstics i il·luminació. Aquest consum elèctric 

s’ha analitzat a l’apartat 6.1, per tant no entrarem en detall en aquest apartat. A continuació trobem 

la taula del balanç energètic anual de l’habitatge, tenint en compte els diferents consums a l’habitatge, 

i la única font de producció d’energia elèctrica, la instal·lació solar fotovoltaica. 
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Taula 23. Balanç d’energia anual de l’edifici

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

Consum elèctric ACS 

(kWh) 58 52 56 53 52 47 47 47 47 52 53 57 621 

Consum elèctric 

electrodomèstics i 

il·luminació (kWh) 326 294 326 315 326 286 326 326 289 326 315 302 3757 

Consum elèctric sistema 

ventilació (kWh) 77 70 77 75 77 100 102 103 100 77 75 77 1012 

Consum elèctric 

calefacció (kWh) 186 167 124 62 49 0 0 0 0 49 61 175 873 

Consum elèctric 

refrigeració(kWh) 0  0 0 0 5 271 290 76 0 0 0 642 

Consum elèctric total 

(kWh) 619 556 554 477 475 420 728 747 494 475 477 583 6605 

Energia elèctrica 

generada (kWh) 408 433 587 742 801 859 850 766 629 477 313 302 7167 
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Analitzant els resultats de la taula 23, podem veure com el consum elèctric de l’habitatge es de gairebé 

750 kWh mensuals en els mesos de major consum, corresponents també als mesos més càlids de l’any, 

mentre que els consums mínims són una mica inferiors als 500 kWh mensuals en els mesos de 

primavera i tardor on la situació climatològica afavoreix un menor consum elèctric destinat a 

climatització. La diferència de consum elèctric total entre els mesos més càlids i els mesos més freds 

es significativa, de gairebé 100 kWh mensuals, encara que el consum tèrmic útil corresponent a aquests 

mesos es molt similar. Aquest resultat es dona com a conseqüència del rendiment del sistema 

d’aerotèrmia, que treballa amb un SCOP significativament superior al SEER (aproximadament 3,25 

front 2,00), i per tant això confirma que alhora de dur a terme el disseny d’un habitatge en un clima 

càlid sempre ha de tendir a reduir el consum energètic per refrigeració, ja que per norma general 

suposarà un major impacte energètic. Per tal de quantificar això, podem comparar el percentatge 

d’impacte energètic que suposen tots dos termes de climatització en consum tèrmic i en consum 

elèctric. A nivell de consum tèrmic, obtenim una demanda total de calefacció del 69,56% sobre el total 

de demanda tèrmica, mentre que la demanda total de refrigeració es del 30,44% sobre el total. En el 

cas del consum elèctric que suposen aquestes demandes tèrmiques, aquesta relació és d’un 57,61% 

en concepte de calefacció, mentre que el consum elèctric en refrigeració es del 42,39%. 

Per altra banda, cal destacar que el consum elèctric dels electrodomèstics i il·luminació suposa gairebé 

un 60% del consum elèctric total de l’habitatge, mentre que el consum elèctric en climatització es 

manté sobre el 21%.  

Finalment, analitzant el balanç energètic de l’habitatge previst per el primer any de vida útil, tenim un 

consum elèctric total de 6605 kWh, front una generació de la instal·lació fotovoltaica de 7167 kWh. 

Això ens indica que hem aconseguit un dels principals objectius del disseny d’edificis nZEB, ja que de 

fet arribem a tenir un superàvit de generació en front de consum energètic. Per altra banda, cal tenir 

en compte la degradació de la instal·lació fotovoltaica, que farà disminuir lleugerament la generació 

elèctrica amb el pas del temps, així com l’envelliment dels electrodomèstics i equipaments que també 

incrementaran lleugerament el seu consum. 
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7.3. Anàlisi de fluxos d’entropia 

Un cop hem obtingut els resultats referents als diferents fluxos de calor que tindrem a l’habitatge, 

agrupats a les taules 20 i 21, podem determinar quin serà el flux d’entropia que es generi a partir del 

propi flux de calor i les temperatures dels medis entre els quals es produeix l’intercanvi de calor. Per 

tal de realitzar aquest anàlisi, s’ha tingut en compte quina es la temperatura mitja exterior i interior de 

l’habitatge de forma mensual per aquells fluxos de calor que es produeixen a través de l’envolupant 

tèrmica de l’habitatge, així com la temperatura de treball dels equipaments interiors de l’habitatge, la 

temperatura interior del cos humà pel factor d’ocupació, temperatura de treball dels LEDS i la 

temperatura de treball del terra radiant tant per refrigeració com per calefacció. Tenint en compte la 

direcció que pren cadascun dels fluxos de calor, és a dir, de font calenta cap a font freda, podem 

calcular la variació d’entropia com:  

∆𝑆 = (
𝑄

𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑
−

𝑄

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡
) = 𝑄 · (

1

𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑
−

1

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡
) (Eq. 7.3) 

On: 

∆𝑆: variació d’entropia 

Q: flux de calor 

𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑: temperatura del cos fred 

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡: temperatura del cos calent 

Cal tenir en compte, que no tots els elements estudiats corresponen a un flux d’entropia, sinó que el 

consum que tenim en electrodomèstics, il·luminació, ocupació i bomba de calor del sistema 

d’aerotèrmia es corresponen a una producció d’entropia (observar expressió 3.7). 

En el cas de l’aerotèrmia, tenim l’entropia produïda a la bomba de calor. En aquest cas, la producció 

d’entropia a aquest equip no la podem simplificar a l’expressió 7.3, ja que part de l’energia tèrmica que 

nosaltres aprofitem per tal de climatitzar l’habitatge prové de l’aire, i per tant cal que tinguem en 

compte els coeficients de treball de la bomba de calor.  
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Figura 43. Funcionament de la bomba de calor en calefacció 

A la figura 43 podem veure representat l’esquema de funcionament de la bomba de calor en mode 

calefacció. En aquest cas, per norma general, la temperatura exterior serà inferior a la temperatura 

interior de l’edifici. Per una banda, la bomba de calor extreu energia tèrmica del medi fred, en aquest 

cas l’aire (Qin), i també tenim una entrada de potència al compressor (Wcomp). Com a sortida, tenim la 

calor destinada a calefacció a l’habitatge (Qheat), ja que estimem que tota la potència d’entrada al 

compressor serà aprofitada per calefactar l’habitatge, encara que aquí s’hauria de tenir en compte 

unes petites pèrdues per rendiment de l’equip. Per tant: 

𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 = 𝑄𝑖𝑛 + 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 (Eq. 7.4) 

Per altra banda, podem relacionar Qheat amb Wcomp a partir del COP o SCOP: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝
 (Eq. 7.5) 

Finalment, podem calcular quina serà la variació d’entropia en la bomba de calor a partir dels 

intercanvis establerts i les corresponents temperatures: 
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∆𝑆 =
𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡

𝑇𝑖𝑛𝑡
− (

𝑄𝑖𝑛

𝑇𝑒𝑥𝑡
+

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑒𝑥𝑡
) (Eq. 7.6) 

Aplicant 6.4 i 6.5 a l’expressió 6.6, obtenim: 

∆𝑆 =
𝐶𝑂𝑃 · 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑖𝑛𝑡
− (

𝐶𝑂𝑃 · 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑒𝑥𝑡
+

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑒𝑥𝑡
)

∆𝑆 = 𝐶𝑂𝑃 · 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 · (
1

𝑇𝑖𝑛𝑡
−

1

𝑇𝑒𝑥𝑡
)

 (Eq. 7.7) 

De forma similar, podem calcular la producció d’entropia a la bomba de calor en mode de refrigeració: 

 

Figura 44. Funcionament de la bomba de calor en refrigeració 

En la figura 44 veiem el funcionament de la bomba de calor quan treballa per refrigerar. En aquest 

mode de treball, la temperatura interior hauria de ser inferior a l’exterior, i per tant la bomba de calor 

extreu energia tèrmica, Qcool del medi fred i la cedeix a l’exterior, Qout. De forma similar a l’anterior 

mode de treball, la bomba de calor té una entrada de potència al compressor, Wcomp. Les expressions 

que ens relacionen tots aquests termes quan la bomba de calor treballa en refrigeració són les 

següents: 
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𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙 + 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 (Eq. 7.8) 

 

𝐸𝐸𝑅 =
𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝
 (Eq. 7.9) 

Podem calcular la variació d’entropia en aquest sistema a partir dels diferents intercanvis establerts, 

així com les temperatures a les quals es realitzen: 

∆𝑆 =
𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑇𝑒𝑥𝑡
− (

𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙

𝑇𝑖𝑛𝑡
+

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑒𝑥𝑡
) (Eq. 7.10) 

Apliquem 6.8 i 6.9 a l’expressió 6.10: 

∆𝑆 =
𝐸𝐸𝑅 · 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑒𝑥𝑡
− (

𝐸𝐸𝑅 · 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑖𝑛𝑡
+

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑇𝑒𝑥𝑡
)

∆𝑆 = 𝐸𝐸𝑅 · 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 · (
1

𝑇𝑒𝑥𝑡
−

1

𝑇𝑖𝑛𝑡
)

 (Eq. 7.11) 
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A continuació podem veure una taula resum per cadascun dels fluxos de calor cas d’estudi, així com 

les temperatures mensuals a partir dels quals calculem el flux d’entropia. 

Anàlisi de flux d’entropia a través d’elements pesats de l’envolupant tèrmica 

Mes Flux de calor 

(kWh) 

Temperatura 

exterior mitja (K) 

Temperatura 

interior mitja (K) 

Flux 

d’entropia 

(kJ/K) 

Gener -662,6 283,95 293,05 -260,8 

Febrer -622,8 284,88 293,05 -219,4 

Març -619,8 286,30 293,45 -190,0 

Abril -440,7 288,05 294,45 -119,7 

Maig -635,3 291,35 295,85 -119,4 

Juny -5,1 295,47 296,25 -0,2 

Juliol 7,5 299,44 298,05 0,4 

Agost 89,0 299,67 298,15 5,5 

Setembre 56,4 296,32 297,35 2,4 

Octubre -532,9 292,05 297,75 -125,8 

Novembre -406,5 287,12 294,55 -128,5 

Desembre -679,0 284,52 293,05 -250,1 

ANUAL -4451,8 - - -1405,5 

Taula 24. Anàlisi de flux d’entropia a través d’elements pesats de l’envolupant tèrmica 

Si analitzem els resultats obtinguts a la taula 24, podem veure com la tendència es a perdre entropia a 

través dels elements pesats l’envolupant tèrmica de l’edifici, especialment en aquells mesos més freds 

on tant el gradient de temperatura entre l’interior i l’exterior de l’edifici es major, així com el flux de 

calor es de valor absolut superior. Cal destacar que durant els mesos més càlids el balanç de flux de 

calor entre pèrdues i aportació energètica son molt inferiors al valor absolut obtingut durant els mesos 
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freds, així com la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior de l’habitatge es molt petita, tot 

això provoca que el flux d’entropia en els mesos càlids sigui de valors absoluts molt inferiors als 

obtinguts durant la resta de l’any. 

Anàlisi de flux d’entropia a través d’elements lleugers de l’envolupant tèrmica 

Mes Flux de calor 

(kWh) 

Temperatura 

exterior mitja (K) 

Temperatura 

interior mitja (K) 

Flux 

d’entropia 

(kJ/K) 

Gener 75,2 283,95 293,05 29,6 

Febrer 92,2 284,88 293,05 32,5 

Març 88,6 286,30 293,45 27,2 

Abril 101,1 288,05 294,45 27,5 

Maig 168,7 291,35 295,85 31,7 

Juny 250,5 295,47 296,25 8,0 

Juliol 328,2 299,44 298,05 18,4 

Agost 319,5 299,67 298,15 19,6 

Setembre 251,7 296,32 297,35 10,6 

Octubre 154,6 292,05 297,75 36,5 

Novembre 123,9 287,12 294,55 39,2 

Desembre 92,7 284,52 293,05 34,1 

ANUAL 2046,9  - - 314,9 

Taula 25. Anàlisi de flux d’entropia a través d’elements lleugers de l’envolupant tèrmica 

A partir dels resultats obtinguts a la taula 25, observem com el flux de calor es manté positiu durant 

tots els mesos de l’any. Això indica que a través dels elements lleugers sempre tindrem una aportació 

d’energia superior a les pèrdues tèrmiques que provoquen a través de l’envolupant tèrmica. Per altra 

banda, podem observar que durant els mesos càlids aquesta aportació energètica es lògicament 
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superior als mesos freds, ja que la temperatura exterior es superior, però per contra els flux d’entropia 

generat en aquests mesos son els mínims anuals. Això es degut al gradient de temperatura en aquests 

mesos es molt petit, ja que la temperatura exterior mitja i la temperatura interior mitja són molt 

similars. 

Anàlisi de flux d’entropia per ventilació i infiltracions 

Mes Flux de calor 

(kWh) 

Temperatura 

exterior mitja (K) 

Temperatura 

interior mitja (K) 

Flux 

d’entropia 

(kJ/K) 

Gener -683,9 283,95 293,05 -269,1 

Febrer -553,5 284,88 293,05 -195,0 

Març -530,7 286,30 293,45 -162,7 

Abril -456,7 288,05 294,45 -124,1 

Maig -322,2 291,35 295,85 -60,5 

Juny -792,3 295,47 296,25 -25,4 

Juliol -393,1 299,44 298,05 -22,0 

Agost -427,4 299,67 298,15 -26,3 

Setembre -716,1 296,32 297,35 -30,3 

Octubre -407,1 292,05 297,75 -96,1 

Novembre -527,7 287,12 294,55 -166,8 

Desembre -632,1 284,52 293,05 -232,8 

ANUAL -6442,8 - - -1411,1 

Taula 26. Anàlisi de flux d’entropia per ventilació i infiltracions 

En el cas de la taula 26, corresponent a la ventilació i infiltracions, trobem tendències similars als 

elements pesats de l’envolupant tèrmica. Per una banda, tenim que l’aportació energètica degut a 

ventilació i infiltracions es manté negativa al llarg de l’any, i el valor absolut no es gaire diferent entre 
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els mesos càlids i els freds ja que el nombre de renovacions per hora de l’habitatge no es manté 

constant. En canvi, durant els mesos càlids el flux d’entropia cap a l’exterior de l’habitatge es molt 

inferior als mesos freds., tal i com venim comentant amb els elements de l’envolupant tèrmica. 

Anàlisi de producció d’entropia per il·luminació i ocupació 

Mes Flux de 

calor 

il·luminació 

(kWh) 

Temperatura 

treball LED 

il·luminació 

(K) 

Flux de 

calor per 

ocupació 

(kWh) 

Temperatura 

treball 

ocupants (K) 

Producció 

entropia 

per 

il·luminació 

(kJ/K) 

Producció 

entropia 

per 

ocupació 

(kJ/K) 

Gener 77,4 308,1 248,9 309,6 46,6 163,9 

Febrer 69,9 308,1 228,6 309,6 42,1 150,5 

Març 72,3 308,5 253,7 309,6 43,4 162,8 

Abril 59,6 309,5 247 309,6 35,6 148,2 

Maig 61,6 310,9 248,9 309,6 36,4 135,0 

Juny 52,4 311,3 247 309,6 30,9 129,9 

Juliol 36,5 313,1 253,7 309,6 21,3 114,8 

Agost 36,5 313,2 248,9 309,6 21,3 111,6 

Setembre 44,6 312,4 251,8 309,6 26,1 121,1 

Octubre 68,4 312,8 248,9 309,6 39,9 115,7 

Novembre 66,2 309,6 242,1 309,6 39,4 144,3 

Desembre 71,3 308,1 258,6 309,6 42,9 170,3 

ANUAL 716,8 - 2978,1 - 425,8 1668,2 

Taula 27. Anàlisi de producció d’entropia per il·luminació i ocupació 

Dels resultats obtinguts a la taula 27, cal comentar que en el cas del flux per il·luminació tenim una 

variació en el consum als mesos més càlids, ja que la llum natural que rebrem serà superior i per tant 
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l’ús d’il·luminació artificial es veu reduït, així com el flux de calor que aquests generen. De forma similar, 

obtenim els resultats equivalents en el flux d’entropia, ja que en aquest cas el gradient de temperatura 

es el que trobem entre la temperatura interior de l’habitatge i la temperatura de treball del LED, la qual 

si que es variable en els diferents mesos de l’any, però tenint en compte que la temperatura interior 

de l’habitatge té un gradient màxim de 5 ºC (entre 20 i 25 ºC), no suposa grans canvis significatius en 

la producció d’entropia. Per altra banda, tenim el factor d’ocupació, el qual es manté força constant, 

ja que no deixa de ser un percentatge d’ocupació de l’habitatge que depèn únicament del número de 

dies mensuals. En aquest cas, tenim el gradient de temperatura corresponent a la temperatura interior 

del cos humà (s’ha estimat en 36,5 ºC) i la temperatura interior de l’habitatge, de forma que el flux 

d’entropia generat en els mesos freds serà lleugerament superior als mesos càlids, ja que el gradient 

de temperatura també serà lleugerament superior.  

Anàlisi de flux d’entropia per calefacció 

Mes Flux de calor calefacció 

(kWh) 

Temperatura terra 

radiant calefacció (K) 

Flux d’entropia 

per calefacció 

(kJ/K) 

Gener 626,8 308,1 377,3 

Febrer 553,2 308,1 333,0 

Març 421,4 308,1 246,6 

Abril 203,2 308,1 110,5 

Maig 172,5 308,1 83,8 

Juny    

Juliol    

Agost    

Setembre    

Octubre 158,4 308,1 64,6 

Novembre 212,8 308,1 114,8 

Desembre 595,0 308,1 358,2 
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ANUAL 2943,4  1688,8 

Taula 28. Anàlisi de flux d’entropia per calefacció 

Anàlisi de flux d’entropia per refrigeració 

Mes Flux de calor calefacció 

(kWh) 

Temperatura terra 

radiant refrigeració (K) 

Flux d’entropia 

per calefacció 

(kJ/K) 

Gener    

Febrer    

Març    

Abril    

Maig    

Juny -9,6 280,15 -6,7 

Juliol -543,8 280,15 -419,7 

Agost -581,4 280,15 -451,0 

Setembre -153,0 280,15 -113,8 

Octubre    

Novembre    

Desembre    

ANUAL -1287,7895  -991,1 

Taula 29. Anàlisi de flux d’entropia per refrigeració 

Per tal de dur a terme els càlculs dels fluxos d’entropia deguts al sistema de refrigeració i de calefacció 

de les taules 28 i 29, s’ha tingut en compte que la temperatura de treball del terra radiant per calefactar 

serà d’uns 35 ºC, mentre que la temperatura de treball en el mode de refrigeració serà de 7 ºC, seguint 
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les especificacions tècniques de la bomba de calor. Això ens genera un major gradient de temperatura 

en els mesos on treballa en mode de refrigeració, de forma que per valors absoluts similars de flux de 

calor tindrem un valor absolut superior en el cas del flux d’entropia corresponent a refrigeració. 

Anàlisi de producció d’entropia per consum d’equips interns 

Mes Flux de calor per consum 

d’equipaments interns (kWh) 

Producció d’entropia per 

equipaments interns (kJ/K) 

Gener 325,8 707,5 

Febrer 294,3 639,5 

Març 325,8 704,4 

Abril 315,3 671,4 

Maig 325,8 681,7 

Juny 285,9 655,1 

Juliol 325,8 662,7 

Agost 325,8 661,8 

Setembre 288,5 646,9 

Octubre 325,8 662,3 

Novembre 315,3 670,9 

Desembre 302,5 707,8 

ANUAL 3756,8 8071,8 

Taula 30. Anàlisi de flux d’entropia per consum d’equips interns 

Si comparem els resultats obtinguts de la taula 30 amb qualsevol dels altres fluxos d’entropia, podem 

observar que la producció d’entropia deguda a equipaments interns es significativament superior a 

qualsevol altre element. Això es degut bàsicament als grans gradients tèrmics que trobem en alguns 

equipaments interns, que encara que tenen un consum elèctric així com un flux de calor associat no 

gaire elevat, la producció d’entropia es molt elevada ja que treballa a grans temperatures. Exemple 
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d’això podrien ser la vitroceràmica o el forn, on les temperatures de treball poden arribar a ser 

superiors als 200 ºC. A continuació podem veure els percentatges d’aportació d’alguns dels 

equipaments interns, així com el seu consum elèctric associat per tal de quantificar aquesta diferència 

entre la producció d’entropia i el flux de calor associat: 

 

Figura 45. Comparació producció d’entropia en front del consum elèctric 

A la figura 45 podem observar la comparació entre el percentatge de producció d’entropia sobre el 

total produït per tots els equips en front del percentatge del seu consum elèctric sobre el total 

consumit per equipaments. Tal i com podem observar, hi ha elements on la producció d’entropia es 

troba molt per sobre del consum elèctric, i per tant del flux de calor que produeixen a l’interior de 

l’habitatge. Això desenvolupa en els resultats que s’han comentat de la taula 30, on podem trobar una 

producció d’entropia en equipaments molt per sobre dels altres fluxos d’entropia analitzats, i que 

repercuteixen directament en el balanç d’entropia de l’edifici. Bàsicament, els elements que tenen un 

major grau de producció d’entropia sobre el total generat per equipaments són la vitroceràmica, el 

forn, la planxa, el rentavaixelles i l’assecadora, especialment la vitroceràmica, ja que el seu consum 

elèctric també es força elevat. Tenint en compte que aquests equips treballen a una temperatura 

interna força elevada, el gradient de temperatura al qual es veuen sotmesos entre la seva temperatura 

interior de treball i la temperatura interior de l’habitatge ens indica que el flux d’entropia generat serà 

també molt elevat. Per altra banda, hem de tenir en compte que aquest no tot l’excés d’entropia 

generada a l’interior de l’habitatge no es queda a dins d’aquest, sinó que d’alguna manera una part ha 

de ser expulsat cap a l’exterior en factors que no es tenen en compte a la simulació. Un exemple molt 

clar d’això el trobem en la pròpia vitroceràmica, la qual va acompanyada de l’extractor de fums de la 

cuina, element que no es té en compte a la simulació de fluxos de calor realitzada mitjançant 
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CYPETHERM He Plus, i que en aquest cas suposaria l’element mitjançant el qual expulsaríem bona part 

de l’excés d’entropia generat per part d’aquest equip. També es cert que bona part d’aquest excés que 

es queda a l’habitatge es entropia produïda als propis equips, la qual es queda en aquests mateixos i 

afecta directament a l’envelliment. D’igual forma, això ens indica que mitjançant l’anàlisi de producció 

d’entropia dels equipaments de l’habitatge podem trobar aquells punts més significatius alhora de 

plantejar mètodes per tal de millorar l’eficiència energètica de l’habitatge, per exemple la incorporació 

d’un sistema de recuperació de calor a l’extractor de fums de la cuina. 

Finalment, tenim la producció d’entropia associada a la bomba de calor del sistema d’aerotèrmia: 

Anàlisi de producció d’entropia al sistema d’aerotèrmia 

Mes Energia 

tèrmica útil 

(kWh) 

Temperatura 

exterior mitja (K) 

Temperatura 

interior 

climatització (K) 

Producció 

d’entropia 

(kJ/K) 

Gener 626,8 283,95 308,15 623,9 

Febrer 553,2 284,88 308,15 527,9 

Març 421,4 286,30 308,15 375,8 

Abril 203,2 288,05 308,15 165,7 

Maig 172,5 291,35 308,15 116,2 

Juny -9,6 295,47 280,15 6,4 

Juliol -543,8 299,44 280,15 450,1 

Agost -581,4 299,67 280,15 486,7 

Setembre -153,0 296,32 280,15 107,3 

Octubre 158,4 292,05 308,15 102,0 

Novembre 212,8 287,12 308,15 182,1 

Desembre 595,0 284,52 308,15 577,4 

Taula 31. Anàlisi de producció d’entropia al sistema d’aerotèrmia 
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Per tal de climatitzar l’habitatge, cal tenir en compte que el sistema d’aerotèrmia té una producció 

d’entropia interna per tal d’augmentar o disminuir la temperatura de l’aigua del terra radiant. Es 

important comprovar que l’entropia interna generada a la bomba de calor té un valor en mòdul 

superior a l’entropia corresponent als fluxos de climatització. Cal tenir en compte que el sistema 

d’aerotèrmia es troba a la sala tècnica de l’habitatge, i per tant part d’aquest excés d’entropia per 

producció interna ja s’expulsa de forma directa a l’entorn, i part contribueix a l’envelliment de la bomba 

de calor. 

Un cop analitzats de forma individual els diferents fluxos d’entropia estudiats, es planteja la taula 32 i 

33 a mode resum amb els resultats globals:
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Taula 32. Balanç de fluxos d’entropia

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

Flux entropia elements pesats (kJ/K) -261 -219 -190 -120 -119 0 0 5 2 -126 -128 -250 -1406 

Flux entropia elements lleugers 

(kJ/K) 30 32 27 27 32 8 18 20 11 37 39 34 315 

Flux entropia ventilació (kJ/K) -269 -195 -163 -124 -61 -25 -22 -26 -30 -96 -167 -233 -1411 

Producció entropia equips (kJ/K) 708 639 704 671 682 655 663 662 647 662 671 708 8072 

Producció entropia il·luminació 

(kJ/K) 47 42 43 36 36 31 21 21 26 40 39 43 426 

Producció entropia ocupació (kJ/K) 164 151 163 148 135 130 115 112 121 116 144 170 1668 

Flux entropia calefacció (kJ/K) 377 333 247 110 84 0 0 0 0 65 115 358 1689 

Flux entropia refrigeració (kJ/K) 
0 0 0 0 0 -7 -420 -451 -114 0 0 0 -991 

Producció entropia aerotèrmia 

(kJ/K) 624 528 376 166 116 6 450 487 107 102 182 577 3722 

Balanç entropia (kJ/K) 1419 1311 1208 915 905 798 826 829 770 799 895 1408 12083 
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 Balanç tèrmic anual (kWh) Balanç entropia anual (kJ/K) 

Flux elements pesats -4451 -1406 

Flux elements lleugers 2046 315 

Flux ventilació + infiltracions -6442 -1411 

Producció equips 3756 8072 

Producció il·luminació 716 426 

Producció ocupació 2978 1668 

Flux calefacció 2943 1689 

Flux refrigeració -1287 -991 

Producció aerotèrmia - 3722 

Balanç global 259 12083 

Taula 33. Comparació balanç tèrmic i balanç d’entropia anual pels diferents elements d’estudi 

A continuació podem veure un esquema dels fluxos d’entropia sobre el pla de l’habitatge, per tal de 

visualitzar els resultats obtinguts en aquest apartat, recollits a la taula 32. Cal tenir en compte que els 

guanys d’entropia es troben representats de color vermell, així com les pèrdues d’entropia de color 

blau. 
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Figura 46. Esquema de fluxos i producció d’entropia a l’habitatge 

Tal i com s’ha anat comentant en aquest apartat, tenim els fluxos d’entropia corresponents a aquells 

elements de l’envolupant tèrmica, el sistema de climatització i els elements interns com equips, 

il·luminació i ocupació dels habitants.  

Per una banda, analitzant els elements de l’envolupant tèrmica, tenim el flux a través d’elements 

pesats, on predominen les pèrdues d’entropia, el flux a través d’elements lleugers, on tenim petits 
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guanys d’entropia i finalment el flux a través del sistema de ventilació i les infiltracions, on també tenim 

un flux d’entropia cap a l’exterior. 

En el cas del sistema de climatització, tindrem guany o bé pèrdues d’entropia en funció del mode de 

treball. En el global anual, el sistema de climatització té un balanç positiu en el flux d’entropia, 

bàsicament degut a un major consum tèrmic de calefacció que no pas de refrigeració. Per altra banda, 

tenim la producció d’entropia a la bomba de calor, directament associat al flux d’entropia en 

climatització. Cal tenir en compte que, per refrigerar o calefactar una quantitat d’energia tèrmica, 

tindrem el flux d’entropia associat a aquesta energia tèrmica, i que la producció d’entropia al sistema 

d’aerotèrmia sempre serà superior a aquest flux d’entropia, ja que el propi equip té una producció 

d’entropia interna que afecta directament l’envelliment d’aquest. 

Finalment, tenim els guanys d’entropia interns en els diferents equipaments interns, on cal destacar el 

gran percentatge d’entropia total generada als elements de la cuina com vitroceràmica, rentavaixelles 

i forns, així com altres elements que treballen a una temperatura interna força elevada com assecadora 

i planxa. També tenim la producció d’entropia generada per la pròpia ocupació de l’habitatge, així com 

la il·luminació artificial. 

A la taula 32, podem veure el balanç d’entropia de l’habitatge. Tal i com s’ha comentat anteriorment, 

aquest superàvit en el flux d’entropia de l’habitatge no podem assegurar que sigui del tot real, ja que 

una part d’aquesta segurament sigui expulsada cal a l’exterior de l’habitatge en condicions que no es 

tenen en compte, per exemple, un extractor de fums a la cuina. En gran mesura, el superàvit generat 

es degut a l’alta producció d’entropia que trobem en certs equips interns, en especial aquells situats a 

la cuina, i per tant podem afirmar que una part d’aquesta entropia generada als equips es entropia que 

s’inverteix en degradar-los.  

A la taula 33, podem veure la comparació en els diferents elements sobre el balanç tèrmic 

corresponent i el balanç d’entropia. Tal i com s’ha comentat, en alguns elements la producció 

d’entropia es molt superior a la que correspondria per balanç tèrmic, com podria ser el cas dels equips 

interns, ja que treballen a elevades temperatures i la producció d’entropia es molt superior per un flux 

tèrmic de valor similar corresponent a altres elements, com els fluxos a través de l’envolupant, ja que 

el gradient tèrmic entre l’interior de l’habitatge i els equips es molt superior al gradient tèrmic entre 

interior de l’habitatge i exterior. Respecte l’aerotèrmia, cal tenir en compte que aquest equip genera 

una entropia superior a l’aportada/cedida a l’interior de l’habitatge (calefacció o refrigeració). Una de 

les conclusions més interessants en la realització d’aquest estudi de l’entropia en l’habitatge es que, 

per un balanç tèrmic proper a 0, ja que al final l’habitatge no hauria d’escalfar-se respecte l’any 

anterior, per contra el balanç d’entropia té un valor molt superior, sobretot comparant-ho amb 

l’entropia que si considerem que surt cap a l’exterior de l’habitatge (bàsicament, l’entropia 
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corresponent als fluxos de l’envolupant tèrmica, ventilació i refrigeració). Això ens indica que, tot i que 

aquest valor obtingut probablement sigui superior a l’entropia que realment no surt de l’habitatge, tal 

i com s’ha comentat anteriorment degut a la falta de consideració d’alguns elements com l’extractor 

de fums de la cuina, bona part d’aquest balanç d’entropia positiu es manté dins de la casa, i el més 

probable es que aquesta s’inverteixi en degradar materials de la casa, pintures de les parets, plàstics i 

materials de construcció, equips interns, etc. 

7.4. Comparació de fluxos d’entropia per diferents eficiències en edificis 

Per tal de poder identificar aspectes relacionats amb la generació d’entropia i l’eficiència energètica 

aplicada a l’àmbit d’edificis, s’ha procedit a realitzar una segona simulació del mateix habitatge però 

amb diferents característiques en relació a l’envolupant tèrmica i l’ús d’equipaments interns amb una 

menor eficiència energètica, per tal de comparar els resultats amb l’edifici dissenyat.  

En aquesta segona simulació, s’ha treballat amb una envolupant tèrmica amb mateixa estructura a 

l’edifici proposat, és a dir, amb la mateixa disposició de finestres i obertures, superfície construïda, etc. 

però els valors de transmitàncies tèrmiques dels diferents elements que engloben la envolupant s’ha 

disminuït, resultant així una envolupant menys aïllant. Alguns dels canvis realitzats respecte l’anterior 

envolupant tèrmica plantejada a l’apartat 5.2 són els següents: 

- Reducció del gruix de la capa d’aïllament a les façanes, així com un revestiment interior que 

provocarà ponts tèrmics lineals amb les obertures. 

- Conductivitat tèrmica superior a finestres i balconeres, així com un factor solar de 0,4. 

- Conductivitat tèrmica superior a les portes d’entrada i sortida de l’habitatge. 

- S’ha eliminat la capa d’aïllament proposada a la coberta. 

Respecte l’ús d’equipaments interns i il·luminació de l’habitatge, s’ha considerat l’ús d’equipaments 

amb una eficiència energètica inferior als plantejats a la taula 13 de l’apartat 6.1, per tant la demanda 

elèctrica per part d’electrodomèstics i il·luminació serà superior. 
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Els resultats obtinguts a aquesta segona simulació de CYPETHERM He Plus, aplicant les correccions 

corresponents descrites a l’apartat 7.1 referents als conceptes d’equips interns i il·luminació, són els 

següents: 

Balanç energia tèrmica anual de l’edifici 

Mes 

Qop (kWh) Qw (kWh) Qve+inf (kWh) 

Guanys Pèrdues Guanys Pèrdues Guanys Pèrdues 

Gener 112,9 -1656,2 497,3 -232,5  0 -650,6 

Febrer 112,1 -1386,9 458,6 -189,8 0,8 -534,4 

Març 113,6 -1323,2 438,4 -178,1 5,9 -510,5 

Abril 97,2 -995,3 420,6 -139 5 -418,1 

Maig 73,3 -1014 480,6 -111,8 20,8 -339,4 

Juny 761,6 -803,8 520,9 -68,4 88,7 -892,7 

Juliol 830,7 -635,5 616,5 -49,4 199,5 -641,4 

Agost 811,8 -589 604,6 -52,1 168,2 -639,6 

Septembre 721,9 -730,3 528,4 -72 79,9 -789,9 

Octubre 70,1 -916,9 531 -137,3 8,9 -354,1 

Novembre 83,6 -1093,1 526,8 -168,8 2,1 -450,9 

Desembre 102,4 -1577,6 505,3 -219,4  0 -608,8 

Anual -8830,6 4510,4 -6250,6 

Taula 34. Balanç energia tèrmica anual del segon edifici de menor eficiència plantejat 
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Balanç energia tèrmica anual de l’edifici 

Mes Qequip (kWh) Qilum (kWh) Qocup (kWh) QH (kWh) QC (kWh) 

Gener 376,2 96,8 248,9 1215,8 0,0 

Febrer 339,8 87,4 228,6 891,7 0,0 

Març 376,2 90,4 253,7 744,4 0,0 

Abril 364,0 74,6 247 352,6 0,0 

Maig 376,2 77,0 248,9 208,1 0,0 

Juny 339,7 65,4 247 0,0 -245,5 

Juliol 376,2 45,7 253,7 0,0 -979,8 

Agost 376,2 45,7 248,9 0,0 -962,7 

Septembre 343,1 55,7 251,8 0,0 -382,3 

Octubre 376,2 85,5 248,9 94,3 0,0 

Novembre 364,0 82,7 242,1 418,7 0,0 

Desembre 360,0 89,1 258,6 1099,0 0,0 

Anual 4367,6 895,9 2978,1 5024,6 -2570,3 

Taula 35. Balanç energia tèrmica anual del segon edifici de menor eficiència plantejat 

On: 

QH: Demanda energia tèrmica útil per calefacció 

QC: Demanda energia tèrmica útil per refrigeració 

Qocup: Guany de calor degut a la ocupació de l’habitatge 

Qilum: Guany de calor degut a la il·luminació de l’habitatge  

Qequip: Guany de calor degut als equips interns 
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Qve+inf: Flux de calor degut a ventilació e infiltracions 

Qop: Flux de calor a través d’elements pesats (considerem elements pesats aquells elements que 

formen l’envolupant tèrmica que no corresponen a obertures, és a dir, finestres i portes) 

Qw: Flux de calor a través d’elements lleugers (considerem elements lleugers aquells elements que 

formen l’envolupant tèrmica que corresponen a obertures, és a dir, finestres i portes) 

 

Figura 47. Comparació fluxos de calor entre les dues simulacions plantejades 

Si comparem els resultats plantejats a les taules 34 i 35, corresponents al segon edifici, amb els resultats 

plantejats a les taules 20 i 21, obtenim els resultats representats a la figura 47. En el cas dels elements 

pesats, les pèrdues tèrmiques en la segona simulació son aproximadament el doble. Per altra banda, 

les pèrdues als elements lleugers també són superiors, tal i com era d’esperar per una conductivitat 

tèrmica superior, per contra els guanys també són superiors ja que s’ha escollit un factor solar de 0,4 

que ens afavoreix l’aportació energètica rebuda de la radiació solar. Alguns dels fluxos de calor es 

mantenen constants o molt similars, com és el cas de les ventilacions i infiltracions (no variem el 
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nombre de renovacions per hora), o el flux de calor per ocupació de l’habitatge. Amb tot això, el 

consum tèrmic en calefacció ha passat de 2.943 kWh a 5.024 kWh anuals en aquesta segona simulació, 

i el consum tèrmic en refrigeració ha passat de 1.287 kWh a 2.570 kWh anuals. 

Un cop establerts els fluxos de calor que tindrem a l’habitatge, podem procedir a realitzar el càlcul dels 

fluxos d’entropia associats en aquest segon edifici plantejat per tal de poder comparar els resultats. 
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Taula 36. Balanç de fluxos d’entropia segona simulació

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

Flux entropia elements pesats 

(kJ/K) -581 -433 -356 -225 -173 -2 9 12 0 -169 -277 -525 -2720 

Flux entropia elements lleugers 

(kJ/K) 100 91 77 71 68 16 27 29 19 79 98 102 777 

Flux entropia ventilació (kJ/K) -245 -181 -148 -104 -59 -29 -21 -25 -30 -69 -123 -217 -1251 

Producció entropia equips interns 

(kJ/K) 790 714 786 749 759 728 736 735 719 737 749 790 8991 

Producció entropia il·luminació 

(kJ/K) 60 54 56 46 47 40 27 27 33 51 51 55 547 

Producció entropia ocupació 

(kJ/K) 168 153 166 153 136 129 113 110 121 125 154 174 1702 

Flux entropia calefacció (kJ/K) 752 548 445 199 102 0 0 0 0 42 243 675 3007 

Flux entropia refrigeració (kJ/K) 0 0 0 0 0 -172 -764 -755 -284 0 0 0 -1975 

Producció entropia aerotèrmia 

(kJ/K) 1210 851 664 287 140 164 811 806 268 61 358 1066 6687 

Balanç fluxos d’entropia (kJ/K) 2253 1797 1689 1176 1020 873 938 939 847 857 1253 2121 15764 
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Figura 48. Comparació fluxos d’entropia entre totes dues simulacions 

A partir dels resultats de la figura 48, podem observar els diferents fluxos d’entropia associats als fluxos 

de calor en totes dues simulacions.  

En primer lloc, tenim el flux d’entropia corresponent a elements pesats, és a dir, tots aquells elements 

de l’envolupant tèrmica no corresponent a obertures (finestres, portes). En aquest cas, tenim un flux 

d’entropia en la segona simulació d’aproximadament el doble al resultat obtingut a la primera 

simulació. De forma similar, les pèrdues tèrmiques que s’obtenen en les corresponents simulacions 

mantenen aquesta relació, és a dir, les pèrdues tèrmiques corresponents a elements pesats en la 

segona són també el doble a les obtingudes en la primera simulació. 

En segon lloc, tenim el flux d’entropia corresponent a elements lleugers.  En aquest cas, la relació entre 

el flux d’entropia és 2,46 vegades superior en la segona simulació respecte la primera, però la relació 
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en el flux de calor és significativament diferent, amb un flux tèrmic 2,2 vegades superior en la segona 

simulació respecte de la primera.  

Respecte els fluxos corresponents a ventilació i ocupació, els resultats en totes dues simulacions són 

molt similars, ja que en principi els paràmetres de ventilació es mantenen, així com els d’ocupació. Si 

és cert que tenim una petita diferència en aquests dos paràmetres, però aquesta es deguda a la petita 

diferència de temperatura mitja mensual en el interior de l’habitatge obtinguda en totes dues 

simulacions. 

Els resultats obtinguts en relació a la diferència entre els fluxos tèrmics i el flux d’entropia en 

climatització a la figura 48 són similars al cas dels elements pesats. La relació entre flux tèrmic i flux 

d’entropia de totes dues simulacions es molt similar tant per calefacció com per refrigeració. De forma 

similar, la producció d’entropia al sistema d’aerotèrmia manté aquesta relació entre l’energia tèrmica 

consumida en conceptes de climatització. 

Finalment, tenim un dels resultats més destacats en l’anàlisi de balanç d’entropia, corresponent al 

consum d’equips interns. En aquest cas, el consum elèctric d’equips interns de la segona simulació 

plantejada es de l’ordre del 16% superior al consum plantejat a la primera simulació, resultat del canvi 

d’electrodomèstics d’alta eficiència energètica plantejats a la primera simulació (observar taula 13) 

com  la nevera, rentadora, rentavaixelles, assecadora i forn per altres equips d’una eficiència energètica 

inferior, i que per tant resulten en un major consum elèctric.  En principi, aquesta relació en el consum 

no es manté del tot, ja que la producció d’entropia generada per equips es del 11% superior en la 

segona simulació respecte de la primera. Això es degut gran part d’aquest consum elèctric afegit a la 

segona simulació correspon a equips que la producció d’entropia d’aquests equips es inferior en relació 

al consum elèctric respecte d’altres equips de l’habitatge. 

Un cop comentats tots els resultats obtinguts, podem procedir a l’anàlisi d’aquesta comparació.  

Hem vist com la relació entre el flux d’entropia i el flux tèrmic es manté igual o molt similar en aquells 

fluxos corresponents a elements pesats, calefacció i refrigeració. Per una banda, els gradients tèrmics 

que trobem en aquests elements no són massa elevats i les temperatures també són baixes, i per tant 

es considera que la qualitat de l’energia tèrmica corresponent als intercanvis realitzats es baixa. Això 

ens indica que els fluxos corresponents a aquests elements poden ser minimitzats, però la opció d’un 

aprofitament de les pèrdues tèrmiques no es viable, ja que estaríem treballant amb fonts tèrmiques 

de baixa qualitat. Això no significa que aquests elements no siguin susceptibles a una millora de 

l’eficiència energètica de l’edifici, que ho són, sinó que l’aprofitament dels fluxos tèrmics generats no 

es una opció viable, i que la tendència per tal d’obtenir una eficiència energètica elevada en aquest cas 

ha de ser a minimitzar els fluxos tèrmics que es produeixen a través d’aquests elements. 
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Respecte el flux corresponents a elements lleugers, aquí sí que trobem algunes característiques 

interessants a comentar. Si analitzem els resultats de la taula 35 corresponents als elements lleugers, 

veiem com el flux d’entropia en els mesos freds es significativament superior (100 kJ/K en front de 30 

kJ/K) als resultats de la taula 25, sobretot degut a que el factor solar s’ha modificat en la segona 

simulació a 0,4 (per contra, factor solar de 0,2 en la primera simulació). Per contra, els guanys a mesos 

càlids  en la segona simulació també són lleugerament superiors, però la diferència es molt inferior al 

resultat en els mesos freds. Aquests resultats són deguts al gradient tèrmic que trobem entre l’interior 

de l’habitatge i l’exterior en els diferents mesos de l’any, ja que el gradient tèrmic a l’hivern es molt 

superior al que trobem a l’estiu en el cas de la localització escollida, la Roca del Vallès.  

Finalment, els resultats obtinguts en el balanç d’entropia corresponents als equips interns ens indiquen 

que aquells focus de producció d’entropia més grans es troben a l’interior de l’habitatge, especialment 

en aquells equips que treballen a elevades temperatures com poden ser els equips de la cuina. Un dels 

aspectes a destacar és la possibilitat de treballar amb recuperadors de calors en aquelles zones on la 

producció d’entropia es molt elevada, ja que com a resultat i residu d’una activitat a l’interior de 

l’habitatge s’obté flux tèrmic cap a l’ambient interior de l’habitatge, i per tant, d’una qualitat tèrmica 

superior als altres intercanvis que es produeixen a l’habitatge. Tal i com s’ha analitzat, gran part 

d’aquest flux tèrmic prové d’equips que trobem a la cuina dels quals s’extreuen els fums, per tant 

l’opció d’aprofitar aquest gradient tèrmic amb un recuperador de calor seria un element molt 

interessant per tal de reduir el consum energètic de l’habitatge i augmentar així l’eficiència d’aquest. 

Per altra banda, també observem que en el cas d’un edifici de menor eficiència energètica, el balanç 

d’entropia encara es superior, i per tant l’envelliment de materials i equips d’aquests també serà 

superior. 

  



ESTUDI DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'UN N-ZEB MITJANÇANT L'ANÀLISI DE PRODUCCIÓ D'ENTROPIA 
  

 

100   

Anàlisi de l’impacte ambiental 

El consum energètic del sector de l’edificació suposa un gran impacte ambiental en el planeta. Per tal 

de minimitzar aquest impacte, així com solucionar altres problemàtiques, com per exemple la 

dependència energètica de la Unió Europea sobre països de l’exterior, es desenvolupa el concepte 

d’edificis de baix consum energètic, nZEB. Durant tota l’etapa del disseny de l’habitatge, s’ha tingut en 

compte quin serà l’impacte energètic de l’edifici, per tal de reduir-lo el màxim possible dins uns termes 

econòmicament i tècnicament viables, així com una elecció dels materials aïllants en relació a un estudi 

previ extern al projecte referent a l’anàlisi de cicle de vida d’aquests materials, per tal d’escollir aquells 

materials que suposen un menor impacte ambiental.  

Per altra banda, aquest baix consum energètic de l’habitatge es troba en balanç amb la generació 

d’energia renovable que trobem al propi edifici, en aquest cas la instal·lació solar fotovoltaica. Cal tenir 

en compte que no la totalitat de l’energia generada a la instal·lació solar fotovoltaica es consumida al 

propi habitatge, ja que probablement les corbes de generació i consum no seran les mateixes, i per 

això es planteja la hipòtesi de treball de la instal·lació solar fotovoltaica amb la possibilitat de treballar 

amb la xarxa elèctrica realitzant un balanç net amb aquesta, per tant no tota l’energia consumida per 

l’habitatge prové de la instal·lació fotovoltaica, i aquesta energia consumida de la xarxa si que tindrà 

un impacte ambiental. Per tal de quantificar aquest impacte, caldria realitzar un estudi sobre els fluxos 

energètics que es produeixen entre la instal·lació solar fotovoltaica, la xarxa elèctrica i l’habitatge, per 

tal de determinar quina fracció correspon a cadascun dels elements, però aquest estudi queda fora de 

l’abast del projecte. 

Finalment, en aquest projecte particularment, es pot considerar que el fi global del propi es analitzar 

l’impacte energètic de l’habitatge, i per contra l’impacte ambiental.  
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Conclusions 

Un dels principals reptes al qual ens enfrontem en l’actualitat és la satisfacció de l’elevada demanda 

energètica en un planeta en continu creixement amb uns recursos naturals limitats, i amb això 

l’evolució de tecnologies que permetin alimentar aquest consum energètic d’una forma tècnica, 

econòmica i ambientalment sostenibles. Un dels principals focus de consum energètic el trobem a les 

edificacions, especialment en aquelles societats més desenvolupades, i per tal d’assolir aquesta 

problemàtica global es interessant analitzar aquest consum, per tal de poder reduir-lo mantenint o 

millorant els nivells de confort als que estem acostumats.  

Per tal d’obtenir resultats econòmicament viables i que ens ajudin a assolir aquesta problemàtica, la 

realització d’un disseny de l’habitatge adient d’acord amb la climatologia del emplaçament, afavorint 

aspectes d’arquitectura passiva per tal d’aprofitar els recursos naturals dels que disposem, així com la 

selecció d’aquelles tecnologies viables en la instal·lació que treballin amb una eficiència elevada es 

fonamental. S’ha analitzat l’impacte energètic que suposen accions simples, com pot ser l’elecció d’un 

factor solar en les finestres adient al cas d’estudi, entre d’altres, i la millora energètica que podem 

arribar a aconseguir es molt significativa, sense suposar un impacte econòmic. En aquest cas, el consum 

tèrmic en climatització obtingut es de 18,80 kWh/m2, per contra la limitació que trobem al CTE referent 

al consum d’energia tèrmica en climatització en edificis nZEB per la zona climàtica de treball es de 36 

kWh/m2. Per tant, l’edifici dissenyat es pot considerar un edifici nZEB, de fet el marge de consum per 

tal d’arribar a aquesta limitació es pràcticament del doble de l’energia consumida estimada. 

La generació d’energia mitjançant fonts renovables en els punts de consum es una realitat. En aquest 

cas, s’ha optat per una instal·lació solar fotovoltaica, el que es considera el mètode de generació 

renovable més comú a nivell de consumidors. Amb el gran avanç tecnològic produït durant els darrers 

anys en aquest sector, i la competitivitat entre els fabricants, es poden aconseguir resultats 

energèticament sostenibles a un preu econòmic viable, de forma que l’energia generada en els 

habitatges sigui de valor similar a l’energia que es consumeix. Per tal d’afavorir aquest model energètic, 

cal que a nivell legal s’afavoreixi aquest tipus d’instal·lacions, per exemple si es permet que els 

consumidors que tinguin una instal·lació de generació renovable operin amb la xarxa elèctrica de forma 

bidireccional, amb una funció similar a les bateries, tecnologia que a dia d’avui encara necessita 

avançar per tal de ser econòmicament viable. El resultat de la instal·lació solar fotovoltaica ens indica 

que també complim els criteris d’un edifici NZEB (Net Zero Energy Building), ja que en aquest cas 

l’energia generada serà superior a l’energia elèctrica total consumida a l’edifici, englobant els consums 

en climatització, ventilació, equips i electrodomèstics, il·luminació artificial i ACS, i per tant aconseguim 

un balanç d’energia zero a l’edifici, amb una energia elèctrica total consumida de 6.605 kWh i una 

generació total durant el primer any de la instal·lació fotovoltaica de 7.167 kWh. 
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Mitjançant el balanç d’entropia a partir del consum energètic dels equips de l’habitatge, així com els 

diferents fluxos tèrmics que trobem a través de l’envolupant s’han establert una sèrie d’observacions 

interessants a tenir en compte en l’àmbit de l’edificació. Per una banda, s’ha observat els resultats 

corresponents als fluxos que trobem a l’envolupant tèrmica, identificant aquells elements que suposen 

una major pèrdua energètica i que per tant haurien de ser mes susceptibles a l’hora de millorar 

l’eficiència energètica de l’edifici. Respecte la producció d’entropia en equips interns, l’anàlisi d’aquests 

elements ha estat molt interessant, ja que la relació entre el consum d’energia elèctrica, la qual es 

considerada energia d’alta qualitat, amb la producció d’entropia en certs equips que treballen a altes 

temperatures, ens indica aquells punts on podríem arribar a aprofitar l’energia tèrmica residual a alta 

temperatura, considerada de major qualitat que no pas energia tèrmica a baixa temperatura, per tal 

d’afegir elements de recuperació de calor i augmentar així l’eficiència energètica de l’edifici. Com a 

resultat final del balanç d’entropia, s’ha obtingut un valor positiu força important en comparació amb 

el flux d’entropia que s’expulsa cap a l’exterior, resultat que ens indica que bona part de l’entropia 

generada a l’interior de l’habitatge s’inverteix en la degradació de materials d’aquesta, així com el propi 

envelliment dels equips. Finalment, gràcies a la comparació realitzada entre l’edifici nZEB dissenyat i 

un edifici similar però d’eficiència energètica inferior, s’ha comprovat que l’entropia generada en un 

edifici de baixa eficiència energètica es superior a un edifici d’alta eficiència, i per tant la degradació de 

materials i equips també hauria de ser superior. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

En aquest apartat s’especificaran els costos que suposa el disseny i construcció de l’edifici NZEB 

plantejat, tenint en compte al realitzar l’estudi en una parcel·la no edificada, s’ha treballat amb la 

hipòtesi de que tindrem accés a xarxa de distribució d’aigua, xarxa elèctrica de baixa tensió, xarxa de 

clavegueram i aigües residuals, etc. i per tant aquestes instal·lacions no haurien de suposar un cost 

addicional al pressupost proposat. 

Pressupost envolupant tèrmica i construcció 

Aquest apartat suposa la major inversió a realitzar en l’edifici, ja que engloba els diferents materials de 

construcció de l’edifici proposats a l’apartat 4.2, així com els costos de construcció i costos indirectes. 

Al no disposar de pressupost per tots els materials que formen l’envolupant tèrmica, s’ha treballat amb 

aproximacions generades mitjançant l’eina de CYPE “Generador de precios” [18], que ens ajudarà a 

determinar el cost de la mà d’obra dels diferents elements constructius, així com el preu del propi 

material. 

Pressupost façana 

Element 

Unitats 

(m2) 

Preu 

material 

(€/m2) 

Preu mà 

d'obra 

(€/m2) 

Costs directes 

complementaris 

(€/m2) 

Cost 

directes 

(€/m2) 

Preu total 

(€) 

Revestiment 

ROCKPANEL 

Durable 

8mm 373,94 57,42 € 43,10 € 3,77 € 104,29 € 38.998,20 € 

Termoarcilla 

24 186,97 18,50 € 17,29 € 0,72 € 36,51 € 6.826,27 € 

Panel Plus 

TP138 186,97 16,78 € 3,43 € 0,56 € 20,77 € 3.883,37 € 

TOTAL 49.707,84 € 

Taula 37. Pressupost de la façana 

 



  Annexos 

104   

Pressupost coberta 

Element 

Unitats 

(m2) 

Preu 

material 

(€/m2) 

Preu mà 

d'obra 

(€/m2) 

Costs directes 

complementaris 

(€/m2) 

Cost 

directes 

(€/m2) 

Preu total 

(€) 

Hiansa Panel 111,12 35,82 € 2,80 € 0,80 € 39,42 € 4.380,35 € 

TI 212 111,12 6,36 € 4,82 € 0,71 € 11,89 € 1.321,22 € 

Lamina 

impermeabilitzant 111,12 30,76 € 3,43 € 0,51 € 34,70 € 3.855,86 € 

Revoltó poliestirè 111,12 35,85 € 26,60 € 1,25 € 63,70 € 7.078,34 € 

Revestiment 

interior 111,12 5,30 € 11,90 € 0,40 € 17,60 € 1.955,71 € 

TOTAL 18.591,49 € 

Taula 38. Pressupost de la coberta 

 

Pressupost solera 

Element 

Unitats 

(m2) 

Preu 

material 

(€/m2) 

Preu mà 

d'obra 

(€/m2) 

Costs directes 

complementaris 

(€/m2) 

Cost 

directes 

(€/m2) 

Preu total 

(€) 

Revoltó poliestirè 115,24 35,85 € 26,60 € 1,25 € 63,70 € 7.340,79 € 

Smart Floor TP 115,24 6,28 € 2,69 € 0,91 € 9,88 € 1.138,57 € 

Base terra radiant 115,24 19,25 € 26,82 € 1,66 € 47,73 € 5.500,41 € 

Acabat terra gres 115,24 8,40 € 6,92 € 0,96 € 16,28 € 1.876,11 € 

TOTAL 15.855,87 € 

Taula 39. Pressupost de la solera 
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Pressupost sòl entre pisos 

Element 

Unitats 

(m2) 

Preu 

material 

(€/m2) 

Preu mà 

d'obra 

(€/m2) 

Costs directes 

complementaris 

(€/m2) 

Cost 

directes 

(€/m2) 

Preu total 

(€) 

Revoltó poliestirè 110,38 35,85 € 26,60 € 1,25 € 63,70 € 7.031,21 € 

Smart Floor TP 110,38 6,28 € 2,69 € 0,91 € 9,88 € 1.090,55 € 

Capa terra radiant 110,38 19,25 € 26,82 € 1,66 € 47,73 € 5.268,44 € 

Acabat terra gres 110,38 8,40 € 6,92 € 0,96 € 16,28 € 1.796,99 € 

TOTAL 15.187,18 € 

Taula 40. Pressupost del sòl entre els dos pisos 

 

Pressupost parets interiors 

Element 

Unitats 

(m2) 

Preu 

material 

(€/m2) 

Preu mà 

d'obra 

(€/m2) 

Costs directes 

complementaris 

(€/m2) 

Cost 

directes 

(€/m2) 

Preu total 

(€) 

Revestiment 172,76 5,30 € 11,90 € 0,40 € 17,60 € 3.040,58 € 

Perforat H20 172,76 13,99 € 15,70 € 1,50 € 31,19 € 5.388,38 € 

TOTAL 8.428,96 € 

Taula 41. Pressupost de les parets interiors 
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Pressupost fusteria i finestres 

Element 

Unitats 

(m2) 

Preu 

material 

(€/m2) 

Preu mà 

d'obra 

(€/m2) 

Costs directes 

complementaris 

(€/m2) 

Cost 

directes 

(€/m2) 

Preu total 

(€) 

Porta entrada 

habitatge 5 759,20 € 39,05 € 14,61 € 812,86 € 4.064,30 € 

Portes interiors 

habitatge 10 141,88 € 7,42 € 1,75 € 151,05 € 1.510,50 € 

Finestres 

COR3000 35,15 386,60 € 37,04 € 8,55 € 432,19 € 15.191,48 € 

TOTAL 20.766,28 € 

Taula 42. Pressupost de les parets interiors 

Pressupost garatge i sala tècnica 

Element Unitats (m2) Cost directe (€/m2) Preu total (€) 

Garatge i sala 

tècnica 37,98 425,00 € 16.141,50 € 

Taula 43. Pressupost del garatge i la sala tècnica 

El cost total corresponent a l’envolupant tèrmica i la seva construcció es de 144.679,13 €. 
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Pressupost sistema de climatització 

Es desenvoluparà el cost de la instal·lació de climatització proposada a l’apartat 4.2.3. 

Element Unitats  Preu unitat Preu total 

ESTIA ALFA bomba calor HWS-

805XWH**-E 

1 5.940,00 € 5.940,00 € 

Dipòsit termodinàmic ACS 190 l 1 2.772,00 € 2.772,00 € 

Tub terra radiant 688 1,55 € 1.066,40 € 

Colze guia 34 2,00 € 68,00 € 

Vàlvula de tall 34 5,45 € 185,30 € 

Termòstat 1 60,50 € 60,50 € 

Centralita 1 190,00 € 190,00 € 

Caleffi 545375. Desfangador/filtre 1 133,14 € 133,14 € 

Mà d'obra 100 20,00 € 2.000,00 € 

TOTAL 12.415,34 € 

Taula 44. Pressupost sistema de climatització 
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Pressupost sistema de ventilació 

Es desenvoluparà el cost de la instal·lació de climatització proposada a l’apartat 4.3.3. 

Element Unitats  Preu unitat Preu total 

PROMETEO HR-400  1 2.947,00 € 2.947,00 € 

Sortides/entrades aire 13 18,50 € 240,50 € 

Distribució aire (canonades) 450 1,70 € 765,00 € 

Filtres 8 35,00 € 280,00 € 

Mà d'obra 45 20,00 € 900,00 € 

TOTAL 5.132,50 € 

Taula 45. Pressupost sistema de ventilació 

Pressupost instal·lació solar fotovoltaica 

Es desenvoluparà el cost de la instal·lació de climatització proposada a l’apartat 5.2. 

Element Unitats  Preu unitat Preu total 

Mòduls JAM72S10 12 220,00 € 2.640,00 € 

Inversor Sunway NT4200 1 890,00 € 890,00 € 

Perfils estructura coplanar 12 56,90 € 682,80 € 

Caixa de connexions 1 14,00 € 14,00 € 

Comptador bidireccional 1 72,95 € 72,95 € 

Cablejat DC (6 mm2) 26,0856 2,00 € 52,17 € 

Mà d'obra 90 25,00 € 2.250,00 € 

TOTAL 6.601,92 € 

Taula 46. Pressupost instal·lació solar fotovoltaica 
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Pressupost instal·lació elèctrica 

Encara que el disseny de la instal·lació elèctrica de l’habitatge, així com els càlculs corresponents del 

REBT queden fora de l’abast del projecte, s’ha realitzat una estimació per tal d’obtenir el pressupost el 

més ajustat possible a la realitat. 

Element Unitats  Preu unitat Preu total 

Diferencial 4 pols 1 260,00 € 260,00 € 

Protector sobretensions 1 600,00 € 600,00 € 

Connexió a terra 1 10,00 € 10,00 € 

Contactor modular 12 15,00 € 180,00 € 

PIA 3 57,60 € 172,80 € 

Quadre elèctric 96 pols 1 280,00 € 280,00 € 

Caixa telecomunicacions 1 10,00 € 10,00 € 

Tubs per cablejat 400 1,30 € 520,00 € 

Cablejat (1,5mm2) 800 0,40 € 320,00 € 

Accessoris elèctrics 1 450,00 € 450,00 € 

Il·luminació habitatge 40 10,00 € 400,00 € 

TOTAL 5.452,80 € 

Taula 47. Pressupost instal·lació elèctrica 
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Pressupost instal·lació fontaneria i sanejament 

De igual forma que a la instal·lació elèctrica, la instal·lació de sanejament i fontaneria queda fora de 

l’abast del projecte, però també s’ha fet una estimació del cost que podria suposar aquestes 

instal·lacions per un habitatge d’aquestes característiques.  

Element Unitats  Preu unitat Preu total 

Aixetes banys 2 50,00 € 100,00 € 

Aixeta cuina 1 200,00 € 200,00 € 

Sanitaris banys 2 200,00 € 400,00 € 

Canonades 1 2.500,00 € 2.500,00 € 

Baixants i clavegueró 1 350,00 € 350,00 € 

Col·lectors baixants 1 100,00 € 100,00 € 

Canalons teulada 1 200,00 € 200,00 € 

Mà d'obra 60 25,00 € 1.500,00 € 

TOTAL 5.350,00 € 

Taula 48. Pressupost instal·lació fontaneria i sanejament 
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Pressupost global de l’habitatge 

Descripció Cost 

Envolupant i construcció 144.679,13 € 

Sistema de climatització 12.415,34 € 

Sistema de ventilació 5.132,50 € 

Instal·lació solar fotovoltaica 6.601,92 € 

Instal·lació elèctrica habitatge 5.452,80 € 

Instal·lació fontaneria i sanejament 5.350,00 € 

Enginyeria i disseny de l'habitatge 24.000,00 € 

TOTAL 203.631,69 € 

Taula 49. Pressupost global de l’habitatge 
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Annex A. Plànols
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Annex B. Informes CYPETHERM He Plus 
Cal tenir en compte que el següent informe de consum no es el resultat final utilitzat al capítol 7 
d’anàlisis i resultats, ja que s’ha treballat amb la correcció del valor dels fluxos tèrmics corresponents 
a equipaments interns i il·luminació, tal i com s’argumenta en aquest mateix capítol. 
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1.- RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona común 225.05 1600.30 7.11 2102.08 9.34

225.05 1600.30 7.11 2102.08 9.34
donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

2.- RESULTADOS MENSUALES.

2.1.- Balance energético anual del edificio.
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la
energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw,
respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor
interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el
aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC).
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En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance
energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada
una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de
cálculo, y negativos para la energía extraída.
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Balance energético anual del edificio.

Qop
136.7 121.1 128.0 118.5 73.6 680.5 598.7 591.4 656.7 91.9 120.9 116.5

-4451.84 -19.78
-799.3 -743.9 -747.8 -559.2 -708.9 -685.6 -591.2 -502.4 -600.3 -624.8 -527.4 -795.5

Qw
239.9 224.8 214.6 202.7 244.6 293.4 357.6 350.7 297.3 259.5 253.9 245.7

2046.98 9.10
-164.7 -132.6 -126.0 -101.6 -75.9 -42.9 -29.4 -31.2 -45.6 -104.9 -130.0 -153.0

Qve+inf
-- 0.8 5.5 4.6 26.0 98.3 212.2 178.9 84.1 8.6 1.1 --

-6443.22 -28.63
-683.9 -554.3 -536.2 -461.3 -348.2 -890.6 -605.3 -606.8 -800.2 -415.7 -528.8 -632.1

Qequip 276.3 249.5 276.3 267.4 276.3 267.4 276.3 276.3 267.4 276.3 267.4 276.3 3252.93 14.45

Qilum 276.3 249.5 276.3 267.4 276.3 267.4 276.3 276.3 267.4 276.3 267.4 276.3 3252.93 14.45

Qocup 248.9 228.6 253.7 247.0 248.9 247.0 253.7 248.9 251.8 248.9 242.1 258.6 2978.04 13.23

QH 477.4 364.8 267.0 25.6 7.4 -- -- -- -- -- 41.7 416.2 1600.30 7.11

QC -- -- -- -- -- -224.0 -734.0 -771.6 -372.5 -- -- -- -2102.08 -9.34

QHC 477.4 364.8 267.0 25.6 7.4 224.0 734.0 771.6 372.5 -- 41.7 416.2 3702.38 16.45
donde:

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior,
kWh/m²·año.

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior,
kWh/m²·año.

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año.
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año.
Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año.
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año.
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año.
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año.
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.

2.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración,
las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en
los siguientes gráficos:
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2.3.- Evolución de la temperatura.
La evolución de la temperatura operativa interior se muestra en la siguiente gráfica, que muestra la
evolución de las temperaturas mínima, máxima y media de cada día de cálculo:
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3.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

3.1.- Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de
cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQ ilum

(kWh/año)

Tª calef.
media

(°C)

Tª refrig.
media

(°C)

Zona común (Zona habitable)

Dormitorio individual 1 14.14 35.34 0.44 187.0 118.1 204.3 -- 204.3 19.0 26.0
Dormitorio individual 2 12.98 32.44 0.44 171.7 108.4 187.6 -- 187.6 19.0 26.0
Baño 1 6.90 17.25 0.44 91.3 57.6 99.7 -- 99.7 19.0 26.0
Cocina 13.51 33.79 0.44 178.8 112.9 195.3 -- 195.3 19.0 26.0
Zona común 24.26 60.65 0.44 321.0 202.7 350.6 -- 350.6 19.0 26.0
Dormitorio matrimonio 17.76 44.40 0.44 235.0 148.4 256.7 -- 256.7 19.0 26.0
Sala de estar 25.68 64.19 0.44 339.8 214.5 371.1 -- 371.1 19.0 26.0
Sala de juegos 25.31 66.97 0.44 334.9 211.4 365.8 -- 365.8 19.0 26.0
Gimnasio 31.73 88.28 0.44 419.9 265.1 458.6 -- 458.6 19.0 26.0
Estudio 23.12 64.33 0.44 305.9 193.1 334.1 -- 334.1 19.0 26.0
Baño 2 10.09 26.70 0.44 133.5 84.3 145.9 -- 145.9 19.0 26.0
Zona común 19.59 59.69 0.44 259.2 163.7 283.2 -- 283.2 19.0 26.0

225.05 594.02 0.44/0.88* 2978.0 1880.1 3252.9 -- 3252.9 19.0 26.0
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².
V: Volumen interior neto del recinto, m³.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Tª calef.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C.

Tª refrig.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C.
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Annex C. Informe PVSyst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










