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A.I. INTRODUCCIÓ 

El present Annex estableix els criteris tècnics per al desenvolupament de les corresponents Separates 

d’Energia previstes en el Protocol d’energia de l’Ajuntament de Barcelona. 

Les Separates d’Energia tenen com a objectiu condensar en un document tots aquells elements del projecte 

relacionats amb l’eficiència energètica, generació d’energia i monitoratge energètic, per tal que l’AEB pugui 

vetllar, al llarg de les diferents etapes de desenvolupament dels projectes/obres, pel compliment normatiu i per 

l’assoliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica. En aquest sentit, la resolució favorable dels 

expedients esdevindrà quan la documentació aportada doni resposta i justifiqui els diferents requeriments 

inclosos en el present Annex. 

Addicionalment, l’Annex A defineix l’organització necessària dels continguts per a cada tipologia de separata, 

establint d’aquesta forma una harmonització de la documentació aportada. En aquest sentit, l’estandardització 

en l’organització de la documentació dels projectes permetrà a l’AEB informar els projectes en el termini 

establert, així com construir de forma senzilla una base de dades energètiques que li permeti dissenyar i 

implementar estratègies de millora energètica en el parc d’edificis municipal. 

Per altra banda, l’Annex A estructura els continguts requerits de forma independent per a cada tipus de 

separata. Així doncs, els següents capítols defineixen de forma auto continguda l’organització dels continguts i 

els requeriments mínims que hauran de disposar els següents documents: 

- Separata d’Energia – Projecte Bàsic 

- Separata d’Energia – Projecte Executiu 

- Separata d’Energia – Projecte As-Built 

Per tal ser avaluat el seu contingut, les corresponents separates, així com la resta de documentació, hauran de 

ser aportades mitjançant un document en format pdf, que incorpori marcadors dels principals apartats, a través 

de la bústia de correu rep.energia@bcn.cat. 

  

mailto:rep.energia@bcn.cat
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A.II. SEPARATA D’ENERGIA - PROJECTE BÀSIC 

La Separata d’Energia – Projecte Bàsic és aquell document que, de forma general, ha de donar resposta als 

següents aspectes: 

a) coneixement dels requisits normatius en matèria energètica que li son d’aplicació al projecte, 

b) compromís d’assumir els Requeriments d’Autosuficiència Energètica com a objectius energètics de l’edifici 

a projectar, posant de relleu els criteris tractats en el Capítol 2 del Protocol d’Energia, 

c) identificació dels condicionants externs (urbanístics, patrimonials o funcionals) que poden ser factors 

limitants en l'assoliment dels objectius energètics. 

d) dimensionament de les instal·lacions de generació en funció de la demanda d’ACS estimada i de la 

potencialitat generadora de l’envolupant de l’edifici. 

En els següents apartats es defineix l’índex obligatori dels continguts que ha de presentar el document i es 

desenvolupen les corresponents prescripcions respecte les justificacions del compliment normatiu i 

l’assoliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica en l’etapa del projecte bàsic. 

  



 

Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 

Annex A. Organització i contingut de les Separates d’Energia A-6 | P à g i n a  

A.II.1. Índex obligatori de continguts 

La Separata d’Energia – Projecte Bàsic haurà d’estructurar-se necessàriament d’acord al següent índex de 

continguts: 

 Índex de la memòria 1.

 Dades generals del projecte 2.

2.1. Identificació i objecte 
2.2. Agents del projecte 
2.3. Fitxa Indicadors Energètics Projecte Bàsic 
2.4. Relació dels documents complementaris aportats 

 Memòria descriptiva 3.

3.1. Antecedents i condicionants de partida 
3.2. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
3.3. Descripció de l’edifici i del programa funcional 
3.4. Relació de superfícies útils i construïdes 

 Eficiència energètica 4.

4.1. Limitació del consum energètic i limitació de la demanda energètica 
4.2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i refrigeració 
4.3. Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

 Generació d’energia 5.

5.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 
5.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 

5.2.1. Determinació de les demandes tèrmiques 
5.2.2. Estudi d’alternatives 
5.2.3. Selecció del sistema de producció tèrmica i justificació del compliment normatiu 
5.2.4. Descripció del sistema de producció tèrmica 
5.2.5. Dimensionament dels elements auxiliars 
5.2.6. Annexes 

5.3. Generació fotovoltaica 
5.3.1. Requeriments mínims normatius 
5.3.2. Estudi del potencial generador 
5.3.3. Descripció de la instal·lació fotovoltaica 
5.3.4. Annexes 

5.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 
5.5. Documentació gràfica 

5.5.1. Global 
5.5.2. Producció tèrmica 
5.5.3. Generació fotovoltaica 
5.5.4. Elements de prevenció de riscos laborals 

5.6. Justificació pressupostària 

 Monitoratge energètic 6.

6.1. Abast i objectius del monitoratge 

 Pressupost del projecte bàsic 7.
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A.II.2. Desenvolupament dels continguts 

La Separata d’Energia – Projecte Bàsic haurà de presentar els continguts mínims i indispensables establerts 

en el present apartat. La informació continguda en la memòria haurà de donar resposta a tots els punts que 

desenvolupen l’índex obligatori i que es mostren a continuació: 

 

1. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

Observacions: 

- Serà necessari definir l’índex de la Separata d’Energia – Projecte Bàsic, d’acord al que s’estableix a l’apartat II.1 del present Annex. 
En el cas que l’índex proposat no s’ajusti a l’establert, suposarà l’emissió d’una Comunicació de Defectes de Documentació o de 
Forma i el retorn del projecte a l’equip promotor. 

 
 
 

2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 

Observacions: 

- El contingut de la Fitxa d’Indicadors Projecte Bàsic ha de ser coherent amb el contingut de la Separata d’Energia – Projecte Bàsic. 

2.1. Identificació i objecte  Títol del projecte 

 Data d’aportació de la documentació 

 Codificació expedient AEB 

 Emplaçament 

 Objecte de l’encàrrec 

 Pressupost inicial previst en fase de concurs 

2.2. Agents del projecte  Dades del promotor 

 Dades de la propietat i del gestor de l’edifici 

 Dades de l’equip redactor 

2.3. Fitxa Indicadors Energètics 
Projecte Bàsic 

 Fitxa d’indicadors degudament complimentada i signada per un representant de 
l’equip redactor. La plantilla de la fitxa d’indicadors es pot consultar a l’Annex C del 
Protocol d’Energia, així com en format digital en el repositori 
(http://hdl.handle.net/11703/108948) 

2.4. Relació dels documents 
complementaris aportats 

 Fitxa Indicadors Energètics Projecte Bàsic en format full de càlcul 

 Dossier d’actes definitives 

 Document de resposta a l’anterior Informe Energia – Projecte Bàsic emès, si 
s’escau 

 
 
 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Observacions: 

- La relació de superfícies útils i construïdes és una informació necessària per a la comprovació de diferents exigències normatives. 

3.1. Antecedents i condicionants de 
partida 

 Dades de la parcel·la: forma, mides, topografia, límits i orientació 

 Característiques rellevants de les infraestructures, edificacions, vegetació i altres 
elements en l’entorn i en la pròpia parcel·la 

 Condicionants arqueològics o de preexistències 

 En cas d’edificis existents: 

- Estat actual de l’edifici 

- Grau de protecció patrimonial 

 Normativa d’aplicació. Serà necessari afegir al llistat de reglamentacions aplicables 
les següents instruccions tècniques municipals: 

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres 

- Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable 
en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i 
d’instruments de planejament urbanístic 

3.2. Descripció general del projecte i 
dels espais exteriors adscrits 

 Descripció de l’abast del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn 

 Ordenació i urbanització dels espais exteriors 

3.3. Descripció de l’edifici i del 
programa funcional 

 Aspectes formals, funcionals i constructius de l’edifici 

 Descripció de la solució adoptada, configuració general: forma, volumetria, altura, 
número de plantes i accessos 

 Programa funcional: ús característic i resta d’usos 

http://hdl.handle.net/11703/108948
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3.4. Relació de superfícies útils i 
construïdes 

 En el cas d’edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals: 

- Superfície útil i superfície construïda de l’edifici 

 En el cas d’ampliacions: 

- Superfície útil i superfície construïda dels espais ampliats 

- Superfície útil i superfície construïda de l’edifici ampliat 

 En el cas d’edificis de reformes parcials: 

- Superfície útil i superfície construïda dels espais reformats 

- Superfície útil i superfície construïda de l’edifici 

 En el cas d’executar o preexistir pèrgoles i/o porxades: 

- Incloure de forma independent la superfície útil i la superfície construïda de les 
pèrgoles i/o porxades 

 
 
 

4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Observacions: 

- En el cas de projectes d’obra nova o grans rehabilitacions, serà necessari definir els objectius de demanda i consum d’energia 
primària no renovable d’acord al que estableix el Capítol 2 del Protocol d’Energia. 

4.1. Limitació del consum energètic i 
limitació de la demanda energètica 

 Indicar la voluntat de compliment de les exigències normatives definides en el DB-
HE0 i el DB-HE1 en el disseny de la final de l’edifici i les seves instal·lacions. 
Compromís de justificació en la Separata d’Energia – Projecte Executiu 

 En el cas d’edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals, definir els 
objectius energètics en quant a demanda de calefacció, demanda de refrigeració i 
consum d’energia primària no renovable: 

- Explicitar que els objectius energètics de l’edifici donaran compliment als 
Requeriments d’Autosuficiència Energètica: qualificació A en indicador EPnR i 
mínima qualificació B en indicadors de demanda de calefacció i de refrigeració 

- Descripció de les estratègies a desenvolupar en el Projecte Executiu per tal 
d’assolir els objectius energètics 

4.2. Condicions de les instal·lacions 
tèrmiques de calefacció i refrigeració 

 Descripció general de la instal·lació prevista 

 Indicar la voluntat de compliment de les exigències normatives definides en el 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis en el disseny definitiu de les 
instal·lacions de calefacció i de refrigeració. Compromís de justificació en la 
Separata d’Energia – Projecte Executiu 

4.3. Condicions de les instal·lacions 
d’il·luminació 

 Descripció general de la instal·lació prevista 

 Indicar la voluntat de compliment de les exigències normatives definides en el DB-
HE3 en el disseny definitiu de les instal·lacions d’il·luminació. Compromís de 
justificació en la Separata d’Energia – Projecte Executiu 

 
 
 

5. GENERACIÓ D’ENERGIA 

Observacions: 

- En el cas de projectes d’obra nova o grans rehabilitacions, serà necessari desenvolupar els objectius de generació d’acord al que 
estableix el Capítol 2 del Protocol d’Energia. 

- Les especificacions tècniques que s’han de tenir presents per al disseny, dimensionament i integració arquitectònica dels sis temes 
energètics de generació en el conjunt de l’edifici es poden consultar a l’Annex B del Protocol d’Energia. 

5.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 

Observacions: 

- S’haurà de desenvolupar un estudi d'assolellament de l'edifici que identifiqui les zones aptes per a captació solar amb l’objectiu de 
quantificar l'oferta de recurs solar aprofitable per a la justificació dels apartats 5.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o 
gratuïtes i 5.3. Generació fotovoltaica. 
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5.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 

Observacions: 

- D’acord al que s’estableix en l’objectiu de generació d’energia del Capítol 2 del Protocol d’Energia, caldrà realitzar un estudi 
d'alternatives del sistema de producció tèrmica (ACS i calefacció) que justifiqui la solució proposada. 

5.2.1. Determinació de les demandes tèrmiques  Càlcul de la demanda d'aigua calenta sanitària (ACS)
(*5.1)

 segons les diferents 
normatives d'aplicació (CTE HE4, Decret 21/2006, OMA) i determinació del binomi 
demanda-cobertura renovable més restrictiu 

(*5.1)
La demanda d'ACS ha d’incloure les pèrdues tèrmiques per acumulació, 

distribució i recirculació, degudament justificades 

 Càlcul de la demanda per l’escalfament de l’aigua dels vasos de piscina segons els 
paràmetres geomètrics i de temperatura de disseny i determinació de la cobertura 
renovable més restrictiva segons les diferents normatives d'aplicació (CTE HE4, 
Decret 21/2006, OMA) 

 Estimació de la demanda de calefacció de l’edifici
(*5.2)

 
(*5.2)

El valor estimat de la demanda de calefacció s’haurà d’utilitzar en l’estudi 
d’alternatives dels sistemes de producció tèrmica 

5.2.2. Estudi d’alternatives  Descripció bàsica de les diferents alternatives analitzades
(*5.3)

. Caldrà incloure la 
definició del sistema i els rendiment considerat per cobrir cada servei. 

(*5.3)
Per tal de garantir el compliment normatiu de l’alternativa seleccionada, caldrà 

incloure en l’estudi una alternativa 0 amb les prescripcions mínimes normatives: 
instal·lació solar tèrmica i caldera de gas per ACS, i caldera de gas per calefacció, 
amb rendiment mínim de la caldera de gas del 92% 

 Definició dels factors de pas (CO2 i CEPnR), indicant-ne el valor i la font de les dades 
utilitzades 

 Per a cada alternativa analitzada
(*5.4)

, realitzar el balanç energètic i d'emissions, 
indicant mensualment: 

o temperatura ambient
(*5.5)

 

o temperatura de l’aigua de xarxa
(*5.5)

 

o demanda d’ACS 

o demanda de l’escalfament de l’aigua dels vasos de piscina 

o demanda de calefacció 

o cobertura de l’ACS amb instal·lació solar tèrmica 

o rendiment del sistema auxiliar de producció d’ACS 

o cobertura de l’escalfament de l’aigua dels vasos de piscina amb instal·lació 

solar tèrmica 

o rendiment del sistema auxiliar de producció de l’escalfament de l’aigua dels 

vasos de piscina 

o cobertura de la calefacció amb instal·lació solar tèrmica 

o rendiment del sistema auxiliar de producció de calefacció 

o consum de gas destinat a la producció tèrmica 

o consum d’electricitat destinat a la producció tèrmica 

o emissions de CO2 

o consum d’energia primària no renovable 

o aportació renovable 

o cobertura renovable de les necessitats tèrmiques 
(*5.4)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula B.5.2-a 
(*5.5)

Caldrà indicar les fonts utilitzades per a la determinació d’aquestes dades 

5.2.3. Selecció del sistema de producció tèrmica 
i justificació del compliment normatiu 

 Resum dels resultats de l’estudi d’alternatives
(*5.6)

, indicant anualment per a cada 
alternativa: 

o emissions anuals de CO2 

o consum d’energia primària no renovable 

o aportació renovable 

o cobertura renovable 
(*5.6)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula B.5.2-b 

 Definició del sistema de generació tèrmica previst i justificació dels motius de 
selecció 

 Justificació del compliment normatiu del sistema de generació tèrmica previst 
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5.2.4. Descripció del sistema de producció 
tèrmica 

 Descripció detallada del sistema del sistema de generació tèrmica previst per a la 
producció d'ACS i calefacció, indicant les característiques dels sistemes principals i 
auxiliars per a cada tipus de tecnologia: 

- Solar tèrmica 
o tipus i nombre de captadors 

o superfície de captació 

o orientació i inclinació 

o paràmetres de rendiment 

o justificació de la cobertura solar prevista 

- Bomba de calor
(*5.7)

 
o font d'energia renovable (aire, aigua, sòl) 

o nombre d'unitats amb potències i rendiments SPF
(*5.8)

 (ACS, calefacció) 

o sistema de distribució emprat 

o quantificació de la recuperació si s'escau 
(*5.7)

Per habitatges, la temperatura mínima de condensació per producció d'ACS ha 
d'ésser de 55ºC, i per la resta de casos, 65ºC 
(*5.8)

Per poder considerar una part de l’energia aportada com a renovable cal que el 
SPF, a la temperatura de condensació que pertoqui, sigui com a mínim de 2,5. 

- Xarxes de distribució de fred i calor 
o necessitats cobertes (ACS, calefacció, refrigeració) 

o taxa de cobertura renovable 

o potència prevista 

- Solar fotovoltaica 
o potència pic i generació d’energia anual de la instal·lació fotovoltaica 

destinada al compliment normatiu de la cobertura renovable de les 

necessitats tèrmiques del projecte 

- Altres 
o potències i rendiments dels equips 

5.2.5. Dimensionament dels elements auxiliars  Càlcul i dimensionament dels principals elements de la instal·lació, si s’escau, 
indicant: 

o Volum d’acumulació 

o Potència / superfície de bescanvi 

o Vasos d’expansió 

o Protecció contra sobre escalfaments 

o Elements hidràulics 

o Elements de control 

o Altres elements 

5.2.6. Annexes  Documentació tècnica, incloent per a cada tipus de tecnologia: 

- Solar tèrmica 
o certificat d'homologació dels captadors que inclogui els paràmetres de 

rendiment en condicions estàndard o, 

o certificat de rendiment emès per una entitat reconeguda (INTA, 

KEYMARK,...) 

- Bomba de calor 
o certificats de rendiment SPF segons UNE 14.825, UNE 16.147 o mètode 

IDAE a la temperatura de condensació corresponent a cada servei 

o databook justificatiu dels COPs 

o declaració de conformitat CE 

 Fitxes tècniques dels equips auxiliars 

 Càlculs complementaris als explicitats a la memòria 

5.3. Generació fotovoltaica 

Observacions: 

- S’haurà de preveure en el projecte la màxima generació elèctrica possible amb fonts renovables, utilitzant la millor tecnologia 
disponible al mercat (mòduls d'alt rendiment) i optimitzant la seva integració arquitectònica en l’envolupant de l’edifici. 

5.3.1. Requeriments mínims normatius  Càlcul de la potència mínima a instal·lar segons les diferents normatives d'aplicació 
(OMA, CTE HE5, Instrucció tècnica de generació)

(*5.9)
, indicant: 

o superfície construïda 

o superfície de porxades i pèrgoles 

o superfície de coberta 

o potència mínima a instal·lar segons les diferents normatives d’aplicació 
(*5.9)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula B.5.3 
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5.3.2. Estudi del potencial generador  Justificació de la màxima superfície aprofitable a coberta
(*5.10)

 i estimació de la 
potència pic que s’hi podria incorporar amb panells d’alt rendiment (millor tecnologia 
disponible en el mercat) 

(*5.10)
A diferència de l’estudi realitzat a l’apartat 5.1, en el que de la superfície total 

només cal descomptar la superfície no apte per ombreig, en aquest apartat caldrà 
descomptar addicionalment les superfícies ocupades per captadors solars tèrmics i/o 
la d’altres usos incompatibles degudament justificats 

5.3.3. Descripció de la instal·lació fotovoltaica  Descripció de la instal·lació fotovoltaica prevista en el projecte, indicant: 

o tipus de connexió 

o nombre de captadors 

o superfície de captació 

o potència pic 

o rendiment 

o orientació 

o inclinació 

 Distribució de la instal·lació, indicant: 

o número d’strings 

o número de panells per string 

 Estimació de la generació elèctrica mitjançant eines de simulació reconegudes 

 Dimensionament dels inversors, justificant la potència nominal mínima segons OMA 

 Justificació de la integració arquitectònica 

 Descripció de la connexió elèctrica a l'edifici i la xarxa 

 Descripció i justificació de les proteccions elèctriques 

5.3.4. Annexes  Fitxes tècniques dels mòduls fotovoltaics 

 Declaració de conformitat dels mòduls fotovoltaics 

 Fitxes tècniques dels equips auxiliars 

 Càlculs complementaris als explicitats a la memòria 

5.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 

Observacions: 

- Caldrà incloure la descripció de les mesures de prevenció de riscos laborals necessàries per la correcta explotació i manteniment de 
les instal·lacions de generació solar tèrmica i fotovoltaica, d'acord a la normativa de PRL. Els requeriments específics de TERSA per 
les instal·lacions fotovoltaiques es poden consultar a l’apartat II de l’Annex B del Protocol d’Energia. 

5.5. Documentació gràfica 

5.5.1. Global  Plànol de situació 

 Plànol de coberta d'instal·lacions 

5.5.2. Producció tèrmica  Plànol de planta coberta de la instal·lació 

 Plànol de secció de coberta de la instal·lació 

 Plànol de distribució per planta 

 Esquema de principi 

5.5.3. Generació fotovoltaica  Plànol de planta coberta de la instal·lació 

 Plànol de secció de coberta de la instal·lació 

 Esquema unifilar 

 Esquema de connexió a xarxa i proteccions 

 Plànol de solució estructural 

5.5.4. Elements de prevenció de riscos laborals  Plànols de planta i/o secció amb els elements de prevenció de riscos laborals 
necessaris per la correcta explotació i manteniment de les instal·lacions, d'acord als 
requeriments de TERSA 

 Plànols de detall dels elements de prevenció de riscos laborals definits 

5.6. Justificació pressupostària 

Observacions: 

- En el present apartat, caldrà incorporar o referenciar les partides i amidaments necessaris per tal de (i) poder executar les 
instal·lacions de generació, (ii) obtenir les autoritzacions pertinents per a la seva posada en funcionament i (iii) garantir el seu 
manteniment considerant els aspectes de seguretat laboral i de costos. Aquest apartat es podrà justificar de les següents maneres: 

a) Incorporar en el present apartat un capítol específic del pressupost on s’hi incloguin les instal·lacions de generació renovable i 
les mesures de PRL relatives a l’explotació d’aquestes instal·lacions 

b) Alternativament, en el cas de no disposar d’un capítol específic del pressupost, caldrà identificar i referenciar les partides 
pressupostàries del projecte bàsic referents a les instal·lacions de generació renovable i les mesures de PRL relatives a 
l’explotació d’aquestes instal·lacions 
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6. MONITORATGE ENERGÈTIC 

Observacions: 

- En el cas de projectes d’obra nova o grans rehabilitacions, serà necessari definir l’abast i els objectius de monitoratge d’acord al que 
estableix el Capítol 2 del Protocol d’Energia, així com el que s’estableix en les prescripcions tècniques de monitoratge incloses a 
l’Annex B del Protocol d’Energia. 

6.1. Abast i objectius del monitoratge  Descripció general del sistema de monitoratge previst, indicant: 

o Sistema de captació i enviament de dades 

o Consums principals que es monitoraran (gas, electricitat aigua,...) 

o Produccions d’energia que es monitoraran ( Solar Tèrmica, Fotovoltaica, 

Geotèrmica, Aerotèrmica, Xarxes de Calor i Fred de Barri, etc.) 

o Espais singulars o amb un règim d’ús diferenciat, 

o Instal·lacions o sistemes singulars 

 Indicar la voluntat de compliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica 
establerts al Capítol 2 del Protocol d’Energia. 

 Indicar la voluntat de compliment de les prescripcions tècniques de monitoratge, 
incloses a l’Annex B del Protocol d’Energia 

 
 
 

7. PRESSUPOST DEL PROJECTE BÀSIC 

Observacions: 

- Serà necessari incloure el pressupost del projecte bàsic, definint les partides generals per capítols. No s’haurà d’incloure el quadre 
de preus ni els amidaments. En el cas que no s’incorpori el pressupost del projecte bàsic, suposarà l’emissió d’una Comunicació de 
Defectes de Documentació o de Forma i el retorn del projecte a l’equip promotor. 
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A.II.3. Taules i esquemes de suport 

El present apartat s’ubiquen les taules de suport proposades per a la presentació dels continguts requerits a 

l’apartat A.II.2 del present Annex A. 

Taula B.5.2-a. Balanç energètic i d’emissions per a l’alternativa X 
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Temperatura ambient 

[ºC] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Temperatura de l’aigua de xarxa 

[ºC] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Demanda d’ACS 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Demanda de l’escalfament de l’aigua 
dels vasos de piscina 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Demanda de calefacció 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Cobertura de l’ACS amb instal·lació 
solar tèrmica 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Rendiment del sistema auxiliar o 

alternatiu de producció d’ACS 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Cobertura de l’escalfament de l’aigua 
dels vasos de piscina amb instal·lació 
solar tèrmica 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Rendiment del sistema auxiliar o 

alternatiu per l’escalfament de l’aigua 
dels vasos de piscina 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Rendiment del sistema de producció 

de calefacció 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Consum de gas destinat a la 
producció tèrmica 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Consum d’electricitat destinat a la 
producció tèrmica 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Emissions de CO2 

[kg] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Consum d’energia primària no 
renovable 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Aportació renovable 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Cobertura renovable de les 
necessitats tèrmiques  

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

(*)
En el cas que l’alternativa analitzada consideri la recuperació de calor del sistema de refrigeració, caldrà afegir les files (1) demanda de refrigeració [kWh], (2) 

rendiment de la recuperació [%] i quantitat d’energia recuperada [kWh]. 
(**)

En el cas que l’alternativa analitzada consideri aportació de solar tèrmica pel sistema de calefacció, caldrà afegir la filera (1) cobertura solar de la demanda de 
calefacció. 

 

Taula B.5.2-b. Resum anàlisi d’alternatives dels sistemes tèrmics 

Alternativa Aportació renovable dels 

equips productors d’ACS 

[kWh] 

Emissions CO2 

 

[kg] 

Consum d'EPnR 

 

[kWh] 

Aportació 

renovable total 

[kWh] 

Cobertura 

renovable total 

[%] 

Alternativa 0      

Alternativa 1      

...      

Alternativa n      
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Taula B.5.3. Requeriments mínims normatius de generació fotovoltaica 

Superfície  

[m
2
] 

Normativa Potència mínima 

[kWp] 

Construïda XXX CTE HE-5 
0,01*Superfície construïda; 

màxim 0,05*Superfície coberta 

Porxades i 
pèrgoles 

XXX OMA 0,007*(Superfície construïda+Superfície Porxades i Pèrgoles) 

De coberta XXX IT Generació Màxim 

  



 

Versió Document – Protocol d’Energia (v4) 

Annex A. Organització i contingut de les Separates d’Energia A-15 | P à g i n a  

A.III. SEPARATA D’ENERGIA - PROJECTE EXECUTIU 

La Separata d’Energia – Projecte Executiu és aquell document que, de forma general, ha de donar resposta 

als següents aspectes: 

a) justificació completa del compliment de les exigències normatives en matèria energètica que li son 

d’aplicació al projecte, 

b) justificació del compliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica definits com a objectius 

energètics en la Separata d’Energia del projecte bàsic, 

c) en el cas de no assolir-se els Requeriments d’Autosuficiència Energètica, justificar-ne tècnicament el 

motiu i identificar les mesures necessàries a contemplar en el projecte per tal d’assolir-los. 

En els següents apartats es defineix l’índex obligatori dels continguts que ha de presentar el document i es 

desenvolupen les corresponents prescripcions respecte les justificacions del compliment normatiu i 

l’assoliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica en l’etapa del projecte executiu. 
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A.III.1. Índex obligatori de continguts 

La Separata d’Energia – Projecte Executiu haurà d’estructurar-se necessàriament d’acord al següent índex de 

continguts: 

 Índex de la memòria 1.

 Dades generals del projecte 2.

2.1. Identificació i objecte 
2.2. Agents del projecte 
2.3. Fitxa Indicadors Energètics Projecte Executiu 
2.4. Relació dels documents complementaris aportats 

 Memòria descriptiva 3.

3.1. Antecedents i condicionants de partida 
3.2. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
3.3. Descripció de l’edifici i del programa funcional 
3.4. Relació de superfícies útils i construïdes 

 Memòria constructiva 4.

4.1. Sistemes passius 
4.1.1. Envolupant tèrmica 
4.1.2. Estratègies passives 

4.2. Sistemes actius 
4.2.1. Calefacció i refrigeració 
4.2.2. Ventilació i recuperació tèrmica 
4.2.3. Enllumenat 
4.2.4. Producció d’aigua calenta sanitària 
4.2.5. Generació elèctrica renovable 

 Eficiència energètica 5.

5.1. Limitació de la demanda energètica 
5.1.1. Condicions generals de càlcul 
5.1.2. Definició de l’envolupant tèrmica 
5.1.3. Justificació envolupant tèrmica  
5.1.4. Justificació limitació de descompensacions 

5.2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i refrigeració 
5.2.1. Condicions generals del càlcul tèrmic 
5.2.2. Descripció de la instal·lació de ventilació i recuperació d’energia 
5.2.3. Descripció de la instal·lació tèrmica 
5.2.4. Justificació del confort tèrmic dels espais no condicionats amb sistemes actius 

5.3. Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
5.3.1. Descripció de la instal·lació 
5.3.2. Justificació eficiència de la instal·lació 
5.3.3. Justificació potència instal·lada 
5.3.4. Justificació sistemes de control i regulació 
5.3.5. Justificació aprofitament de la llum natural 

 Generació d’energia 6.

6.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 
6.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 

6.2.1. Determinació de les demandes tèrmiques 
6.2.2. Estudi d’alternatives 
6.2.3. Selecció del sistema de producció tèrmica i justificació del compliment normatiu 
6.2.4. Descripció del sistema de producció tèrmica 
6.2.5. Dimensionament dels elements auxiliars 
6.2.6. Annexes 

6.3. Generació fotovoltaica 
6.3.1. Requeriments mínims normatius 
6.3.2. Estudi del potencial generador 
6.3.3. Descripció de la instal·lació fotovoltaica 
6.3.4. Annexes 

6.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 
6.5. Documentació gràfica 

6.5.1. Global 
6.5.2. Producció tèrmica 
6.5.3. Generació fotovoltaica 
6.5.4. Elements de prevenció de riscos laborals 

6.6. Justificació pressupostària 

 Consum energètic 7.

7.1. Limitació del consum energètic 
7.1.1. Condicions generals de càlcul 
7.1.2. Justificació limitació de consum 
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 Certificació d’eficiència energètica en fase de projecte 8.

8.1. Condicions de càlcul 
8.2. Resultats de la certificació d’eficiència energètica 
8.3. Documentació a aportar 

 Monitoratge Energètic 9.

9.1. Inventari de dispositius 
9.2. Esquema de principi 
9.3. Esquema de les instal·lacions elèctriques 
9.4. Esquema de les instal·lacions tèrmiques 
9.5. Paràmetres de configuració dels dispositius 
9.6. Paràmetres de configuració de la xarxa 
9.7. Relació de sensors 
9.8. Pressupost 

 Compliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica 10.

10.1. Eficiència energètica 
10.1.1. Relació dels indicadors de la certificació d’eficiència energètica 
10.1.2. Justificació del compliment dels RAE 

10.2. Generació d’energia 
10.2.1. Identificació de la màxima potencialitat generadora 
10.2.2. Justificació del compliment dels RAE 

10.3. Monitoratge energètic 
10.3.1. Identificació dels indicadors del sistema de monitoratge 
10.3.2. Justificació del compliment dels RAE 

 Pressupost del projecte executiu 11.
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A.III.2. Desenvolupament dels continguts 

La Separata d’Energia – Projecte Executiu haurà de presentar els continguts mínims i indispensables 

establerts en el present apartat. La informació continguda en la memòria haurà de donar resposta a tots els 

punts que desenvolupen l’índex obligatori i que es mostren a continuació: 

1. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

Observacions: 

- Serà necessari definir l’índex de la Separata d’Energia – Projecte Executiu, d’acord al que s’estableix a l’apartat III.1 del present 
Annex. En el cas que l’índex proposat no s’ajusti a l’establert, suposarà l’emissió d’una Comunicació de Defectes de Documentació o 
de Forma i el retorn del projecte a l’equip promotor. 

 
 

2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 

Observacions: 

- El contingut de la Fitxa d’Indicadors Projecte Executiu ha de ser coherent amb el contingut de la Separata d’Energia – Projecte 
Executiu. 

2.1. Identificació i objecte  Títol del projecte 

 Data d’aportació de la documentació 

 Codificació expedient AEB 

 Emplaçament 

 Objecte de l’encàrrec 

 Pressupost inicial previst en fase de concurs (PEM i PEC) 

 Pressupost del projecte d’acord a les solucions definides (PEM i PEC) 

2.2. Agents del projecte  Dades del promotor 

 Dades de la propietat i del gestor de l’edifici 

 Dades de l’equip redactor 

2.3. Fitxa Indicadors Energètics 
Projecte Executiu 

 Fitxa d’indicadors degudament complimentada i signada per un representant de 
l’equip redactor. La plantilla de la fitxa d’indicadors es pot consultar a l’Annex C del 
Protocol d’Energia, així com en format digital en el repositori 
(http://hdl.handle.net/11703/108948) 

2.4. Relació dels documents 
complementaris aportats 

 Fitxa Indicadors Energètics Projecte Executiu en format full de càlcul 

 Dossier d’actes definitives 

 Document de resposta a l’anterior Informe Energia – Projecte Executiu emès, si 
s’escau 

 
 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Observacions: 

- La relació de superfícies útils i construïdes és una informació necessària per a la comprovació de diferents exigències normatives. 

3.1. Antecedents i condicionants de 
partida 

 Dades de la parcel·la: forma, mides, topografia, límits i orientació 

 Característiques rellevants de les infraestructures, edificacions, vegetació i altres 
elements en l’entorn i en la pròpia parcel·la 

 Condicionants arqueològics o de preexistències 

 En cas d’edificis existents: 

- Estat actual de l’edifici 

- Grau de protecció patrimonial 

 Normativa d’aplicació. Serà necessari afegir al llistat de reglamentacions aplicables 
les següents instruccions tècniques municipals: 

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres 

- Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable 
en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i 
d’instruments de planejament urbanístic 

3.2. Descripció general del projecte i 
dels espais exteriors adscrits 

 Descripció de l’abast del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn  

 Ordenació i urbanització dels espais exteriors 

3.3. Descripció de l’edifici i del 
programa funcional 

 Aspectes formals, funcionals i constructius de l’edifici 

 Descripció de la solució adoptada, configuració general: forma, volumetria, altura, 
número de plantes i accessos 

 Programa funcional: ús característic i resta d’usos 

http://hdl.handle.net/11703/108948
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3.4. Relació de superfícies útils i 
construïdes 

 En el cas d’edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals: 

- Relació de tots els espais de l’edifici
(*1)

, indicant per a cadascun d’ells: 
o codi espai 

o tipus d’ús 

o espai habitable o no habitable 

o tipus de condicionament tèrmic associat 

o superfície útil 

o superfície construïda 

- Superfície útil total i superfície construïda total de l’edifici
(*3.1)

 
(*3.1)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.3.4 

 En el cas d’ampliacions: 

- Superfície útil i superfície construïda dels espais ampliats 

- Superfície útil i superfície construïda de l’edifici ampliat 

 En el cas d’edificis de reformes parcials: 

- Superfície útil i superfície construïda dels espais reformats 

- Superfície útil i superfície construïda de l’edifici 

 En el cas d’executar o preexistir pèrgoles i/o porxades: 

- Incloure de forma independent la superfície útil i la superfície construïda de les 
pèrgoles i/o porxades 

 
 
 

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4.1. Sistemes passius 

4.1.1. Envolupant tèrmica  Descripció general de l’envolupant tèrmica, diferenciant-ne les parts opaques i les 
obertures 

4.1.2. Estratègies passives  Descripció de les estratègies passives considerades per a la reducció de la 

demanda tèrmica 

4.2. Sistemes actius 

4.2.1. Calefacció i refrigeració  Descripció general dels sistemes de calefacció i refrigeració 

4.2.2. Ventilació i recuperació tèrmica  Descripció general dels sistemes de ventilació i recuperació tèrmica 

4.2.3. Enllumenat  Descripció general del sistema d’il·luminació 

4.2.4. Producció d’aigua calenta sanitària  Descripció general del sistema de producció d’ACS 

4.2.5. Generació elèctrica renovable  Descripció general del sistema de generació elèctrica renovable 

 
 
 

5. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

5.1. Limitació de la demanda energètica 

Observacions: 

- Les condicions generals de càlcul és una informació necessària per a la comprovació de les diferents exigències normatives. 

- La justificació de la normativa s’haurà d’adaptar en cada cas al tipus d’actuació del projecte: nova construcció, ampliacions, canvis 

d’ús, rehabilitacions de més del 25% de la superfície total de l’envolupant o reformes. 

- Al marge del compliment normatiu, l’AEB recomana dissenyar les diferents parts de l’envolupant tèrmica considerant els valors de 

transmitància definits a l’Annex E del DB-HE. 

5.1.1. Condicions generals de càlcul  Ús de l’edifici (habitatges o residencial) 

 Definició de la zona climàtica 

 Càlcul de la compacitat V/A de l’edifici (m
3
/m

2
) 

 En el cas d’edificis on es rehabiliti part de l’envolupant tèrmica, indicar el 
percentatge de superfície rehabilitada respecte la superfície total de l’envolupant 
tèrmica de l’edifici. 
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5.1.2. Definició de l’envolupant tèrmica  Definició dels espais de l’edifici que queden a l’interior i a l’exterior de l’envolupant 
tèrmica, d’acord al que s’estableix en l’Annex C del DB-HE

(*5.1)
, indicant: 

o codi espai 

o tipus d’ús 

o espai habitable o no habitable 

o espai condicionat o no condicionat 

o espai interior o exterior a l’envolupant tèrmica 
(*5.1)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.1-a 

 En referència als tancaments opacs: 

- Descripció detallada de cada part de l’envolupant tèrmica, incloent materials 
emprats i espessor de les diferents capes. Serà necessari identificar cada part de 
l’envolupant amb un codi identificatiu 

- Característiques tècniques de cada part de l’envolupant tèrmica
(*5.2)

, indicant: 
o codi identificatiu 

o condicions de contorn 

o orientació de les façanes 

o transmitància tèrmica de l’element de l’envolupant 
(*5.2)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.1-b 

 En referència a les obertures: 

- Descripció detallada de cada tipologia d’obertura, incloent materials emprats i 
espessor de les diferents capes. Serà necessari identificar cada tipologia 
d’obertura amb un codi identificatiu 

- Característiques tècniques de cada tipologia d’obertura
(*5.3)

, indicant: 
o codi identificatiu 

o orientació 

o protecció solar 

o transmitància tèrmica 

o factor solar 
(*5.3)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.1-c 

5.1.3. Justificació envolupant tèrmica   Justificació del compliment de les exigències de limitació de transmitància tèrmica 

de les diferents parts de l’envolupant i de permeabilitat a l’aire de les obertures
(*5.4)

, 

indicant: 

o codi identificatiu 

o transmitància tèrmica 

o transmitància tèrmica límit d’acord al que s’estableix en l’apartat 3.2 del DB-

HE1 

o transmitància tèrmica recomanada d’acord al que s’estableix a l’Annex E del 

DB-HE 

o permeabilitat a l’aire de les obertures 

o permeabilitat a l’aire de les obertures límit 
(*5.4)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.1-d 

 Justificació del compliment de l’exigència del coeficient global de transmissió
(*5.5)

 

 Justificació del compliment de l’exigència del control solar
(*5.5)

 

(*5.5)
En el cas de reforma una superfície inferior al 25% de l’envolupant tèrmica, les 

justificacions referents al control global de transmissió de calor i el control solar de 
l’envolupant tèrmica no li són d’aplicació al projecte 

5.1.4. Justificació limitació de 
descompensacions 

 Justificació del compliment de l’exigència de limitació de descompensacions
(*5.6)

, 

indicant:  

o codi identificatiu de la partició interior 

o disposició 

o relació entre els espais adjacents 

o transmitància tèrmica  

o transmitància tèrmica límit d’acord al que s’estableix en l’apartat 3.2 del DB-

HE1 
(*5.6)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.1-e 
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5.2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques de calefacció i refrigeració 

Observacions: 

- Les instal·lacions tèrmiques incorporades en el projecte hauran de garantir el confort tèrmic de les persones usuàries de l’edifici 

d’acord als criteris establerts en les diferents normatives reguladores. En el cas que no es disposin sistemes de condicionament 

tèrmic actiu en algun dels espais habitables de l’edifici, es requerirà el perfil de temperatures d’aquests espais en les condicions 

climàtiques més desfavorables. 

- Les condicions generals de càlcul és una informació necessària per a la comprovació de les diferents exigències normatives. 

- La justificació de la normativa s’haurà d’adaptar en cada cas al tipus d’actuació del projecte: nova construcció, ampliacions o 

modificacions del sistema de generació tèrmica de calefacció i/o refrigeració.  

- El present apartat no serà d’aplicació en el cas que l’abast d’actuació d’una reforma d’un edifici existent no contempli la modificació 

i/o substitució del sistema de generació tèrmica de calefacció i/o refrigeració. 

- Es recomana que els sistemes de generació tèrmica que es disposin en els projectes disposin d’un etiquetatge mínim A+. 

5.2.1. Condicions generals del càlcul tèrmic  Descripció de les necessitats tèrmiques de cadascun dels espais habitables
(*5.7)

, 
indicant: 

o nom de l’espai habitable 

o tipus d’ús 

o superfície útil 

o tipus de condicionament tèrmic associat 

o temperatura operativa de disseny en èpoques d’estiu, d’acord al que 

estableix l’apartat IT 1.1.4.1.2 del RITE o a les condicions particulars de 

l’espai 

o temperatura operativa de disseny en èpoques d’hivern, d’acord al que 

estableix l’apartat IT 1.1.4.1.2 del RITE o a les condicions particulars de 

l’espai 

o càrrega tèrmica màxima de calefacció a aportar per cobrir les necessitats de 

disseny, considerant les càrregues tèrmiques màximes simultànies, les 

recuperacions de calor, els guanys o les pèrdues dels fluids en les 

canonades i l’equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de 

transport de fluids 

o càrrega tèrmica màxima de refrigeració a aportar per cobrir les necessitats de 

disseny, considerant les càrregues tèrmiques màximes simultànies, les 

recuperacions de fred, els guanys o les pèrdues dels fluids en les canonades 

i l’equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de 

fluids 
(*5.7)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.2-a 

5.2.2. Descripció de la instal·lació de ventilació i 
recuperació d’energia 

 Descripció del sistema de ventilació previst per a satisfer les condicions de 
salubritat definides en el projecte

(*5.8)
, indicant: 

o nom de l’espai habitable 

o tipus d’ús 

o superfície útil 

o ventilació definida per a l’espai, en renovacions/hora 
(*5.8)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 

model la Taula E.5.2-b 

 Definició dels sistemes de recuperació d’energia: 

- Descripció dels sistemes de recuperació de calor previstos, justificant el 
compliment de l’apartat IT 1.2.4.5.2 del RITE i indicant-ne les seves 
característiques tècniques. 

- Descripció dels sistemes de refredament gratuït previstos, justificant el 
compliment de l’apartat IT 1.2.4.5.1 del RITE i indicant-ne les seves 
característiques tècniques. 
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5.2.3. Descripció de la instal·lació tèrmica  Descripció de la instal·lació tèrmica projectada per a satisfer les necessitats 
tèrmiques de disseny establertes en l’apartat 5.2.1 

 Definició de les característiques tècniques dels equips tèrmics generadors
(*5.9)

, 
indicant: 

o codi de l’equip generador tèrmic 

o tecnologia de l’equip generador tèrmic 

o potència màxima de calefacció 

o potència màxima de refrigeració 

o etiquetatge del producte, d’acord a la Directiva Europea d’Etiquetatge 

Energètic 

o rendiment estacional en calefacció, SCOP en el cas de bomba de calor 

o rendiment estacional en refrigeració, SEER en el cas de bomba de calor 
(*5.9)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 

model la Taula E.5.2-c 

 Relació dels equips tèrmics generadors i els espais condicionats que alimenten
(*5.10)

, 
indicant: 

o codi de l’equip generador tèrmic 

o espais condicionats que alimenta, d’acord als definits en l’apartat 5.2.1 

o càrrega tèrmica màxima de calefacció a aportar per cobrir les necessitats de 

disseny del conjunt d’espais condicionats per una mateix equip generador 

o càrrega tèrmica màxima de refrigeració a aportar per cobrir les necessitats de 

disseny del conjunt d’espais condicionats per una mateix equip generador 
(*5.10)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 

model la Taula E.5.2-d 

 Estimacions de consum i emissions dels equips tèrmics
(*5.11)

, indicant: 

o càlcul del consum d’energia primària mensual i anual de cadascun dels 

equips tèrmics generadors definits en l’apartat 5.2.2 

o càlcul de les emissions mensuals i anuals de CO2 causades per cadascun 

dels equips tèrmics generadors definits en l’apartat 5.2.2 
(*5.11)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 

model la Taula E.5.2-e 

5.2.4. Justificació del confort tèrmic dels espais 
no condicionats amb sistemes actius 

 Perfil de temperatures de cadascun d’aquells espais que, tot i ser habitables, no 
disposen d’instal·lacions tèrmiques que regulin el seu confort tèrmic 

 Per a cada espai, caldrà incloure un perfil de temperatures diari per a cadascuna de 
les situacions climàtiques més desfavorables (fred i calor) 

5.3. Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

Observacions: 

- Els següents apartats justificatius són d’aplicació per a edificis de nova construcció, edificis existents amb canvi d’ús característic i 

edificis existents d’una superfície superior a 1.000 m
2
 en el que s’hi renovi més del 25% de la superfície il·luminada. 

- En el cas de renovar o ampliar part d’una instal·lació, només caldrà justificar els aspectes relacionats amb els apartats 5.3.2. 

Justificació eficiència de la instal·lació i 5.3.4. Justificació sistemes de control i regulació. 

- Els presents ítems justificatius no li són d’aplicació a la il·luminació interior dels habitatges, però sí a les zones comuns dels edificis 

residencials. 

5.3.1. Descripció de la instal·lació  Per a cada zona lumínica definida en el projecte, descripció de la instal·lació 

lumínica
(*5.12)

, indicant: 

o nom de la zona 

o tipus de lluminària/es prevista/es 

o potència de la lluminària 

o número de lluminàries previstes de cada tipus 
(*5.12)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.3-a 

5.3.2. Justificació eficiència de la instal·lació  Per a cada zona lumínica definida en el projecte, justificació del compliment de 

l’exigència d’eficiència de la instal·lació
(*5.13)

, indicant: 

o nom de la zona 

o tipus d’ús 

o potència total instal·lada 

o superfície útil 

o luminància mitjana horitzontal mantinguda 

o valor de l’eficiència energètica d’il·luminació 

o valor de l’eficiència energètica d’il·luminació límit segons normativa 
(*5.13)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.3-b 
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5.3.3. Justificació potència instal·lada  Justificació del compliment de l’exigència de potència instal·lada en funció de l’ús 
(aparcament o altres usos) i de la luminància mitjana en el pla horitzontal

(*5.14)
, 

indicant: 

o potència instal·lada per a cada combinació d’ús i luminància mitjana en el pla 

horitzontal (a.-aparcament i 300lux; b.-altres usos i ≤600lux; c.-altres usos i 

>600lux) 

o superfície útil total per a cada combinació d’ús i luminància mitjana en el pla 

horitzontal (a.-aparcament i 300lux; b.-altres usos i ≤600lux; c.-altres usos i 

>600lux) 

o potencia per superfície il·luminada per a cada combinació d’ús i luminància 

mitjana en el pla horitzontal (a.-aparcament i 300lux; b.-altres usos i ≤600lux; 

c.-altres usos i >600lux) 

o potencia per superfície il·luminada límit segons normativa per a cada 

combinació d’ús i luminància mitjana en el pla horitzontal (a.-aparcament i 

300lux; b.-altres usos i ≤600lux; c.-altres usos i >600lux) 
(*5.14)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.5.3-c 

5.3.4. Justificació sistemes de control i regulació  Definició dels sistemes de control i regulació de cada zona lumínica 

 Definició dels sistemes alternatius en les zones d’ús esporàdic 

5.3.5. Justificació aprofitament de la llum natural  Justificació del compliment de l’exigència d’aprofitament de la llum natural 

 
 
 

6. GENERACIÓ D’ENERGIA 

6.1. Determinació de la superfície apta per captació solar 

Observacions: 

- S’haurà de desenvolupar un estudi d'assolellament de l'edifici que identifiqui les zones aptes per a captació solar amb l’objectiu de 
quantificar l'oferta de recurs solar aprofitable per a la justificació dels apartats 6.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o 
gratuïtes i 6.3. Generació fotovoltaica. 

- Les especificacions tècniques que s’han de tenir presents per al disseny, dimensionament i integració arquitectònica dels sis temes 
energètics de generació en el conjunt de l’edifici es poden consultar a l’Annex B del Protocol d’Energia. 

6.2. Producció tèrmica amb fonts renovables o gratuïtes 

Observacions: 

- D’acord al que s’estableix en l’objectiu de generació d’energia del Capítol 2 del Protocol d’Energia, caldrà realitzar un estudi 
d'alternatives del sistema de producció tèrmica (ACS i calefacció) que justifiqui la solució proposada. 

6.2.1. Determinació de les demandes tèrmiques  Càlcul de la demanda d'aigua calenta sanitària (ACS)
(*6.1)

 segons les diferents 
normatives d'aplicació (CTE HE4, Decret 21/2006, OMA) i determinació del binomi 
demanda-cobertura renovable més restrictiu 

(*6.1)
La demanda d'ACS ha d’incloure les pèrdues tèrmiques per acumulació, 

distribució i recirculació, degudament justificades 

 Càlcul de la demanda per l’escalfament de l’aigua dels vasos de piscina segons els 
paràmetres geomètrics i de temperatura de disseny i determinació de la cobertura 
renovable més restrictiva segons les diferents normatives d'aplicació (CTE HE4, 
Decret 21/2006, OMA) 

 Estimació de la demanda de calefacció de l’edifici
(*6.2)

 
(*6.2)

El valor estimat de la demanda de calefacció s’haurà d’utilitzar en l’estudi 
d’alternatives dels sistemes de producció tèrmica 
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6.2.2. Estudi d’alternatives  Descripció bàsica de les diferents alternatives analitzades
(*6.3)

. Caldrà incloure la 
definició del sistema i els rendiment considerat per cobrir cada servei. 

(*6.3)
Per tal de garantir el compliment normatiu de l’alternativa seleccionada, caldrà 

incloure en l’estudi una alternativa 0 amb les prescripcions mínimes normatives: 
instal·lació solar tèrmica i caldera de gas per ACS, i caldera de gas per calefacció, 
amb rendiment mínim de la caldera de gas del 92% 

 Definició dels factors de pas (CO2 i CEPnR), indicant-ne el valor i la font de les dades 
utilitzades 

 Per a cada alternativa analitzada
(*6.4)

, realitzar el balanç energètic i d'emissions, 
indicant mensualment: 

o temperatura ambient
(*6.5)

 

o temperatura de l’aigua de xarxa
(*6.5)

 

o demanda d’ACS 

o demanda de l’escalfament de l’aigua dels vasos de piscina 

o demanda de calefacció 

o cobertura de l’ACS amb instal·lació solar tèrmica 

o rendiment del sistema auxiliar de producció d’ACS 

o cobertura de l’escalfament de l’aigua dels vasos de piscina amb instal·lació 

solar tèrmica 

o rendiment del sistema auxiliar de producció de l’escalfament de l’aigua dels 

vasos de piscina 

o cobertura de la calefacció amb instal·lació solar tèrmica 

o rendiment del sistema auxiliar de producció de calefacció 

o consum de gas destinat a la producció tèrmica 

o consum d’electricitat destinat a la producció tèrmica 

o emissions de CO2 

o consum d’energia primària no renovable 

o aportació renovable 

o cobertura renovable de les necessitats tèrmiques 
(*6.4)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.6.2-a 
(*6.5)

Caldrà indicar les fonts utilitzades per a la determinació d’aquestes dades 

6.2.3. Selecció del sistema de producció tèrmica 
i justificació del compliment normatiu 

 Resum dels resultats de l’estudi d’alternatives
(*6.6)

, indicant anualment per a cada 
alternativa: 

o emissions anuals de CO2 

o consum d’energia primària no renovable 

o aportació renovable 

o cobertura renovable 
(*6.6)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.6.2-b 

 Definició del sistema de generació tèrmica previst i justificació dels motius de 
selecció 

 Justificació del compliment normatiu del sistema de generació tèrmica previst 

6.2.4. Descripció del sistema de producció 
tèrmica 

 Descripció detallada del sistema de generació tèrmica previst per a la producció 
d'ACS i calefacció, indicant per a cada tipus de tecnologia: 

- Solar tèrmica 
o tipus i nombre de captadors 

o superfície de captació 

o orientació i inclinació 

o paràmetres de rendiment 

o justificació de la cobertura solar prevista 

- Bomba de calor
(*6.7)

 
o font d'energia renovable (aire, aigua, sòl) 

o nombre d'unitats amb potències i rendiments SPF
(*6.8)

 (ACS, calefacció) 

o sistema de distribució emprat 

o quantificació de la recuperació si s'escau 
(*6.7)

Per habitatges, la temperatura mínima de condensació per producció d'ACS ha 
d'ésser de 55ºC, i per la resta de casos, 65ºC 
(*6.8)

Per poder considerar una part de l’energia aportada com a renovable cal que el 
SPF, a la temperatura de condensació que pertoqui, sigui com a mínim de 2,5. 

- Xarxes de distribució de fred i calor 
o necessitats cobertes (ACS, calefacció, refrigeració) 

o taxa de cobertura renovable 

o potència prevista 

- Solar fotovoltaica 
o potència pic i generació d’energia anual de la instal·lació fotovoltaica 

destinada al compliment normatiu de la cobertura renovable de les 

necessitats tèrmiques del projecte 
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6.2.5. Dimensionament dels elements auxiliars  Càlcul i dimensionament dels principals elements de la instal·lació, si s’escau, 
indicant: 

o Volum d’acumulació 

o Potència / superfície de bescanvi 

o Vasos d’expansió 

o Protecció contra sobre escalfaments 

o Elements hidràulics 

o Elements de control 

o Altres elements 

6.2.6. Annexes  Documentació tècnica, incloent per a cada tipus de tecnologia: 

- Solar tèrmica 
o certificat d'homologació dels captadors que inclogui els paràmetres de 

rendiment en condicions estàndard o, 

o certificat de rendiment emès per una entitat reconeguda (INTA, 

KEYMARK,...) 

- Bomba de calor 
o certificats de rendiment SPF segons UNE 14.825, UNE 16.147 o mètode 

IDAE a la temperatura de condensació corresponent a cada servei 

o databook justificatiu dels COPs 

o declaració de conformitat CE 

 Fitxes tècniques dels equips auxiliars 

 Càlculs complementaris als explicitats a la memòria 

6.3. Generació fotovoltaica 

Observacions: 

- S’haurà de preveure en el projecte la màxima generació elèctrica possible amb fonts renovables, utilitzant la millor tecnologia 
disponible al mercat (mòduls d'alt rendiment) i optimitzant la seva integració arquitectònica en l’envolupant de l’edifici. 

6.3.1. Requeriments mínims normatius  Càlcul de la potència mínima a instal·lar segons les diferents normatives d'aplicació 
(OMA, CTE HE5, Instrucció tècnica de generació)

(*6.9)
, indicant: 

o superfície construïda 

o superfície de porxades i pèrgoles 

o superfície de coberta 

o potència mínima a instal·lar segons les diferents normatives d’aplicació 
(*6.9)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.6.3 

6.3.2. Estudi del potencial generador  Justificació de la màxima superfície aprofitable a coberta
(*6.10)

 i estimació de la 
potència pic que s’hi podria incorporar amb panells d’alt rendiment (millor tecnologia 
disponible en el mercat) 

(*6.10)
A diferència de l’estudi realitzat a l’apartat 6.1, en el que de la superfície total 

només cal descomptar la superfície no apte per ombreig, en aquest apartat caldrà 
descomptar addicionalment les superfícies ocupades per captadors solars tèrmics i/o 
la d’altres usos incompatibles degudament justificats 

6.3.3. Descripció de la instal·lació fotovoltaica  Descripció de la instal·lació fotovoltaica prevista en el projecte, indicant: 

o tipus de connexió 

o nombre de captadors 

o superfície de captació 

o potència pic 

o rendiment 

o orientació 

o inclinació 

 Distribució de la instal·lació, indicant: 

o número d’strings 

o número de panells per string 

 Estimació de la generació elèctrica mitjançant eines de simulació reconegudes 

 Dimensionament dels inversors, justificant la potència nominal mínima segons OMA 

 Justificació de la integració arquitectònica 

 Descripció de la connexió elèctrica a l'edifici i la xarxa 

 Descripció i justificació de les proteccions elèctriques 

6.3.4. Annexes  Fitxes tècniques dels mòduls fotovoltaics 

 Declaració de conformitat dels mòduls fotovoltaics 

 Fitxes tècniques dels equips auxiliars 

 Càlculs complementaris als explicitats a la memòria 
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6.4. Mesures de prevenció de riscos laborals per a l’explotació i manteniment 

Observacions: 

- Caldrà incloure la descripció de les mesures de prevenció de riscos laborals necessàries per la correcta explotació i manteniment de 
les instal·lacions de generació solar tèrmica i fotovoltaica, d'acord a la normativa de PRL. Els requeriments específics de TERSA per 
les instal·lacions fotovoltaiques es poden consultar a l’apartat II de l’Annex B del Protocol d’Energia. 

6.5. Documentació gràfica 

6.5.1. Global  Plànol de situació 

 Plànol de coberta d'instal·lacions 

6.5.2. Producció tèrmica  Plànol de planta coberta de la instal·lació 

 Plànol de secció de coberta de la instal·lació 

 Plànol de distribució per planta 

 Esquema de principi 

6.5.3. Generació fotovoltaica  Plànol de planta coberta de la instal·lació 

 Plànol de secció de coberta de la instal·lació 

 Esquema unifilar 

 Esquema de connexió a xarxa i proteccions 

 Plànol de solució estructural 

6.5.4. Elements de prevenció de riscos laborals  Plànols de planta i/o secció amb els elements de prevenció de riscos laborals 
necessaris per la correcta explotació i manteniment de les instal·lacions, d'acord a 
la normativa de PRL 

 Plànols de detall dels elements de prevenció de riscos laborals definits 

6.6. Justificació pressupostària 

Observacions: 

- En el present apartat, caldrà incorporar o referenciar les partides i amidaments necessaris per tal de (i) poder executar les 
instal·lacions de generació, (ii) obtenir les autoritzacions pertinents per a la seva posada en funcionament i (iii) garantir el seu 
manteniment considerant els aspectes de seguretat laboral i de costos. Aquest apartat es podrà justificar de les següents maneres: 

a) Incorporar en el present apartat un capítol específic del pressupost on s’hi incloguin les instal·lacions de generació renovable i 
les mesures de PRL relatives a l’explotació d’aquestes instal·lacions 

b) Alternativament, en el cas de no disposar d’un capítol específic del pressupost, caldrà identificar i referenciar les partides 
pressupostàries del projecte executiu referents a les instal·lacions de generació renovable i les mesures de PRL relatives a 
l’explotació d’aquestes instal·lacions 

 
 
 

7. CONSUM ENERGÈTIC 

7.1. Limitació del consum energètic 

Observacions: 

- Les condicions generals de càlcul és una informació necessària per a la comprovació de les diferents exigències normatives. 

- Les temperatures de consigna alta i baixa definides en els models energètics de simulació hauran de ser establertes d’acord al que 

s’estableix a l’Annex D del DB-HE, l’article I.T 3.8.2 del RITE i la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

- La justificació de la normativa s’haurà d’adaptar en cada cas al tipus d’actuació del projecte: nova construcció, ampliacions, canvis 

d’ús, rehabilitacions on es reformi de forma conjunta més del 25% de la superfície total de l’envolupant i les instal·lacions de 

generació tèrmica. 

- Per a qualsevol de les actuacions descrites anteriorment, caldrà incorporar l’informe de Verificación de Requisitos CTE-HE0, HE1, 

HE4 y HE5 DB-HE 2019 en la justificació de la limitació de consum. La seva omissió suposarà l’emissió d’una Comunicació de 

Defectes de Documentació o de Forma i el retorn del projecte a l’equip promotor. 

- Serà necessari que els continguts de l’informe de Verificación de Requisitos CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5 DB-HE 2019 i de la 

Separata d’Energia – Projecte Executiu siguin coherents entre sí. 

7.1.1. Condicions generals de càlcul  Definició de la zona climàtica 

 Els perfils d’ús i les temperatures de consigna dels espais habitables: 

- En el cas d’edificis residencials, els perfils d’ús i les temperatures de consigna 
hauran de ser els indicats a l’Annex D del DB-HE. 

- En el cas d’edificis terciaris, caldrà definir en la memòria els perfils d’ús i les 
temperatures de consigna. Les temperatures de consigna s’hauran de definir 
d’acord al que estableix l’article I.T 3.8.2 del RITE i la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

 Càlcul de la càrrega interna mitjana CFI [W/m
2
] 

 Factors de conversió d’energia final a energia primària 
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7.1.2. Justificació limitació de consum  Justificació del compliment de les exigències de limitació de consum d’energia 

primària no renovable i consum d’energia primària total
(*7.1)

, indicant: 

o consum d’energia primària no renovable Cep,nren 

o límit aplicable de consum d’energia primària no renovable Cep,nren,lim 

o consum d’energia primària total Cep,tot 

o límit aplicable de consum d’energia primària total Cep,tot,lim 

o hores anuals d’ocupació de l’edifici 

o hores anuals fora de consigna 

o percentatge d’hores anuals fora de consigna respecte les hores anuals 

d’ocupació de l’edifici 
(*7.1)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.7.1 

 Informe de Verificación de Requisitos CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5 DB-HE 2019 

 
 
 

8. CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE 

Observacions: 

- D’acord amb el que s’especifica a l’apartat 1.3 del Protocol d’energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals, 

caldrà realitzar la certificació d’eficiència energètica de l’equipament en els següents supòsits d’actuació: noves construccions, grans 

rehabilitacions i reformes en les que es modifica o substitueix integralment més d’un sistema energètic, afectin una superfície mínima 

de 200 m
2
 i el PEM associat a l’actuació sigui superior a 200.000 euros. 

- La documentació mínima que s’haurà d’incorporar en la Separata d’Energia – Projecte Executiu referent a la certificació d’eficiència 

energètica de l’edifici és l’informe Certificado de eficiencia energética de edificios i l’acusament de rebuda de la sol·licitud de registre 

de la certificació d’eficiència energètica a l’ICAEN. La seva omissió suposarà l’emissió d’una Comunicació de Defectes de 

Documentació o de Forma i el retorn del projecte a l’equip promotor. 

- Serà necessari que els continguts de l’informe de Certificado de eficiencia energética de edificios i de la Separata d’Energia – 

Projecte Executiu siguin coherents entre sí. 

- No es podrà informar la Separata d’Energia – Projecte Executiu amb una qualificació A si la memòria no incorpora l’Etiqueta de 

qualificació energètica en fase de projecte. 

8.1. Condicions de càlcul  Software i versió utilitzats 

 Descripció de les hipòtesis considerades en el model energètic: 

- Aproximacions de modelització geomètrica 

- Incorporació d’estratègies bioclimàtiques 

- Definició dels sistemes de generació tèrmica 

- Percentatge justificat d’autoconsum d’energia elèctrica fotovoltaica generada in 
situ 

8.2. Resultats de la certificació 
d’eficiència energètica 

 Descripció dels resultats de la certificació d’eficiència energètica
(*8.1)

, indicant: 

o qualificació de l’indicador de consum d’energia primària no renovable 

o valor del consum d’energia primària no renovable 

o qualificació de l’indicador de demanda de calefacció 

o valor de la demanda de calefacció 

o qualificació de l’indicador de demanda de refrigeració 

o valor de la demanda de refrigeració 
(*8.1)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.8.2 

8.3. Documentació a aportar  Informe de Certificado de eficiencia energética de edificios 

 Acusament de rebuda de la sol·licitud de registre de la certificació d’eficiència 
energètica a l’ICAEN 

 Etiqueta de qualificació energètica en fase de projecte. Només en el cas que 
s’incorpori aquesta documentació es podrà emetre un informe parcial favorable 
sense cap observació tècnica 
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9. MONITORATGE ENERGÈTIC 

Observacions: 

- Serà necessari incorporar un sistema de monitoratge energètic en el projecte per a tots aquells edificis i equipaments on es prevegi 

una producció energètica renovable local o amb xarxes de distribució de ciutat o tinguin una superfície útil superior a 1.000 m2 

- El monitoratge energètic es dissenyarà d’acord a les especificacions tècniques incloses a l’Annex B del Protocol d’Energia i haurà de 

donar compliment a les especificacions normatives vigents i als Requeriments d’Autosuficiència Energètica, definits al Capítol 2 del 

Protocol d’Energia. 

- El disseny del monitoratge podrà veure’s afectat a tenor dels requeriments singulars del gestor i/o responsable de l’equipament per a 

aquest edifici. 

9.1. Inventari de dispositius  Descripció de l’inventari dels dispositius previstos en la instal·lació del monitoratge 
energètic

(*9.1)
, indicant: 

o ID dispositiu 

o dispositiu 

o característiques 

o ubicació 
(*9.1)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.9.1 

9.2. Esquema de principi  Descripció de l’esquema de principi de la instal·lació del monitoratge energètic
(*9.2)

. 
L’esquema haurà d’incloure tots els dispositius necessaris per al funcionament del 
monitoratge, i els detalls i les característiques de les connexions entre ells, incloent 
els busos de comunicació 

(*9.2)
Es requereix presentar aquesta informació en format esquema. Es pot utilitzar com 

a exemple el model de l’Esquema E.9.2 

9.3. Esquema de les instal·lacions 
elèctriques 

 Descripció de l’esquema del monitoratge de les instal·lacions elèctriques
(*9.3)

. 
L’esquema haurà de ser simplificat i caldrà que incorpori totes les línies principals 
(estigui o no previst monitorar-les) i la ubicació de tots els dispositius de 
monitoratge, per a poder identificar el que mesura cadascun d’ells i el que no està 
mesurat per cap dispositiu 

(*9.3)
Es requereix presentar aquesta informació en format esquema. Es pot utilitzar com 

a exemple el model de l’Esquema E.9.3 

9.4. Esquema de les instal·lacions 
tèrmiques 

 Descripció de l’esquema del monitoratge de les instal·lacions tèrmiques
(*9.4)

. 
L’esquema haurà de ser simplificat i caldrà que incorpori els elements de producció, 
la xarxa de distribució simplificada i els punts de consum. S’inclourà en aquest 
esquema, la ubicació de tots els dispositius de monitoratge previstos 

(*9.4)
Es requereix presentar aquesta informació en format esquema. Es pot utilitzar com 

a exemple el model de l’Esquema E.9.4 

9.5. Paràmetres de configuració dels 
dispositius 

 Descripció dels paràmetres de configuració dels dispositius
(*9.5)

, indicant: 

o ID dispositiu 

o dispositiu 

o característiques parametritzades de comunicació, incloent el protocol de 

comunicacions parametritzat i d’altres característiques 

o característiques parametritzades de configuració, incloent la relació de 

transformació de corrent (analitzadors) i pes dels polsos (lectors de polsos) 
(*9.5)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula E.9.5 

 Descripció de la informació i detalls dels dispositius, no mencionats anteriorment, 
necessaris per al funcionament del monitoratge i per al seu restabliment, en cas de 
fallada 

9.6. Paràmetres de configuració de la 
xarxa 

 Descripció dels paràmetres de configuració de la xarxa. Haurà d’incloure 
l’arquitectura complerta de comunicacions prevista entre dispositius i RTU, i de la 
RTU amb internet, indicant tipus de busos que es fa servir i una descripció de per 
on passen els busos i on es connecten els elements (armari rack, ...) 

 Descripció del tipus de connexió amb la xarxa. Caldrà indicar si la connexió amb la 
xarxa està prevista que sigui fixa o mòbil i les característiques principals d’aquesta 
connexió 

9.7. Relació de sensors  Relació de tots els sensors previstos a implementar
(*9.6)

, especificant si és mesura 
directa (sensor real) o valor calculat (sensor virtual), i indicant quins d’ells 
únicament es recolliran a la RTU i quins d’ells també s’enviaran al repositori 
SENTILO 

(*9.6)
Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 

model la Taula E.9.7 

9.8. Pressupost  Incorporació de totes les partides del pressupost del projecte executiu associades 
al monitoratge, incloent els dispositius de mesura, concentradors de dades, altres 
elements instal·lats (en cas que n’hi hagi), cablejat, així com les despeses 
associades a programació, llicències de software (si s’escau), configuració i proves 
de funcionament, i les associades a la generació documental as-built a entregar 
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10. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS D’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Observacions: 

- Els Requeriments d’Autosuficiència Energètica (RAE) són d’obligat compliment per a edificis d’obra nova i grans rehabilitacions. No 

obstant això, algunes de les exigències referents als diferents aspectes energètics poden no assolir-se, ateses determinades 

circumstàncies. 

- Aquells projectes d’obra nova o rehabilitació integral que no assoleixin els RAE, hauran d’identificar-ne els motius i justificar la seva 

no incorporació en el projecte. 

10.1. Eficiència energètica 

10.1.1. Relació dels indicadors de la certificació 
d’eficiència energètica 

 Identificació de la qualificació assolida per l’indicador d’energia primària no 
renovable en la certificació d’eficiència energètica de l’edifici 

 Identificació de la qualificació assolida per a l’indicador de demanda de calefacció 
en la certificació d’eficiència energètica de l’edifici 

 Identificació de la qualificació assolida per a l’indicador de demanda de refrigeració 
en la certificació d’eficiència energètica de l’edifici 

10.1.2. Justificació del compliment dels RAE  Determinació del compliment dels RAE en funció de les qualificacions assolides en 
la certificació d’eficiència energètica 

 En el cas de no assolir-se la qualificació necessària, identificar-ne de forma 
justificada els motius d’entre les següents opcions: 

a) No s’ha pogut incorporar o reflectir en el model de la certificació d’eficiència 
energètica totes les estratègies passives o els sistemes actius definits en el 
projecte 

b) Els condicionants del projecte impedeixen assolir els llindars establerts en 
els RAE 

c) Altres 

 Donat el cas a) serà necessari presentar una simulació energètica alternativa amb 
un programari de prestigi reconegut que sigui capaç d’incorporar totes les 
estratègies passives i actives plantejades en el projecte i de retornar valors de 
demanda i consum (kWh/any·m

2
). Els valors resultants de la simulació alternativa 

hauran de complir amb els RAE atenent l’escala de qualificació de la certificació 
d’eficiència energètica 

 Donat el cas b) serà necessari identificar els condicionants que impedeixen assolir 
els RAE i proposar les mesures necessàries a incorporar en el projecte per tal 
d’assolir-los, indicant: 

o Identificació dels factors limitants: orientació de l’edifici, programa funcional, 

preexistències de l’edifici protegides patrimonialment, etc. 

o Proposta concreta de les mesures necessàries a incorporar en el projecte per 

tal de complir amb els RAE 

o Justificació tècnica que l’edifici podria assolir els RAE en el cas d’incorporar 

les mesures prèviament definides. Presentació de l’informe de Certificado de 

eficiencia energética de edificios que acrediti el compliment dels RAE havent 

incorporat les mesures definides 

o Exposició dels motius pels quals no es poden incorporar les mesures 

anteriorment definides en el projecte 

 Donat el cas c) caldrà definir concretament les circumstàncies que impedeixen 
assolir el compliment dels RAE i acordar amb els tècnics de l’Agència d’Energia de 
Barcelona la seva justificació 

10.2. Generació d’energia 

10.2.1. Identificació de la màxima potencialitat 
generadora 

 Identificació de la superfície útil per a generació fotovoltaica , total i per bloc o edifici 
(en el cas d’un complex edificatori format per varies edificacions aïllades o amb 
parts comunes), descomptades les superfícies (i) no aptes per ombreig, (ii) 
ocupades per captadors solars tèrmics, (iii) necessàries per a passos de 
manteniment i (iv) dedicades a altres usos incompatibles degudament justificats 

 Identificació de la superfície ocupada per la instal·lació fotovoltaica i potència pic 
prevista amb panells d’alt rendiment, total i per bloc o edifici, així la potència unitària 
i rendiments dels mòduls fotovoltaics seleccionats 

 Identificació de la contribució o contribucions renovables a la cobertura de la 
demanda tèrmica de l’edifici, indicant superfície solar tèrmica prevista o potència 
del sistema renovable alternatiu 
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10.2.2. Justificació del compliment dels RAE  Determinació del compliment dels RAE de generació, indicant: 

o contribució renovable a la demanda  tèrmica 

o màxim aprofitament de la superfície útil per a la generació fotovoltaica, total i 

per bloc o edifici 

 En el cas de no complir amb algun dels RAE de generació, indicar de forma 
justificada els motius d’entre les següents opcions: 

a) Limitacions arquitectòniques, només admissible en rehabilitacions de 
l’edifici 

b) Limitacions patrimonials 

c) Altres 

 Donat el cas a), només justificable en el cas de rehabilitacions, caldrà definir 
concretament les circumstàncies que impedeixen l’assoliment dels RAE 

 Donat el cas b) serà necessari aportar la fitxa de protecció i un informe de Patrimoni 
determinant les zones on no es poden instal·lar panells fotovoltaics 

 Donat el cas c) caldrà definir concretament les circumstàncies que impedeixen 
assolir el compliment dels RAE i acordar amb els tècnics de l’Agència d’Energia de 
Barcelona la seva justificació 

10.3. Monitoratge energètic 

10.3.1. Identificació dels indicadors del sistema 
de monitoratge 

 Identificació del sistema de captació i enviament de dades 

 Identificació de les variables d’ús i de generació d’energia monitorades 

 Identificació dels espais amb un règim d’ús diferenciat monitorats 

 Identificació de les instal·lacions singulars monitorades 

10.3.2. Justificació del compliment dels RAE  Determinació del compliment dels RAE de monitoratge, indicant: 

o Si s’ha previst el monitoratge dels principals usos i sistemes. 

o Si s’ha previst una racionalització del sistema de monitoratge dissenyat. 

 En cas que no s’hagi pogut monitorar algun us o sistema rellevant justificar el motiu, 
atenent: 

o  Actuació parcial a l’equipament 

o Limitacions tècniques 

o Integració a un  sistema de monitoratge existent 

o Altres motius 
 
 
 

11. PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU 

Observacions: 

- Serà necessari incloure el pressupost complet i resum del pressupost definit en el projecte executiu, on s’hi incorporin totes les 
partides previstes de l’obra. No s’hi haurà d’incloure el quadre de preus ni els amidaments. En el cas que no s’incorpori el pressupost 
del projecte executiu, suposarà l’emissió d’una Comunicació de Defectes de Documentació o de Forma i el retorn del projecte a 
l’equip promotor. 
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A.III.3. Taules i esquemes de suport 

El present apartat s’ubiquen les taules de suport proposades per a la presentació dels continguts requerits a 

l’apartat A.III.2 del present Annex A. 

Taula E.3.4. Relació d’espais de l’edifici 

Espai Ús Habitable (H) / 

No Habitable (NH) 

Condicionament tèrmic Superfície 

útil 

[m
2
] 

Superfície 

construïda 

[m
2
] 

Despatx 01 Oficines H Calefacció i Refrigeració XX XX 

Rack Oficines H Només Refrigeració XX XX 

Aula Docent H Només Calefacció  XX XX 

Magatzem 01 Magatzem NH No Condicionat XX XX 

… …   … … 

Habitatge n Residencial H Només Calefacció  XX XX 

TOTAL XXXX XXXX 

 
 
 

Taula E.5.1-a. Definició de l’envolupant tèrmica 

Espai Ús Habitable (H) / 

No Habitable (NH) 

Condicionat (C) / 

No condicionat (NC) 

Interior envolupant (I) / 

Exterior envolupant (E) 

Despatx 01 Oficines H C I 

Rack Oficines H C I 

Aula Docent H C  I 

Magatzem 01 Magatzem NH NC E 

… … … ... … 

Habitatge n Residencial H C  I 

 
 
 

Taula E.5.1-b. Característiques tècniques de l’envolupant tèrmica opaca 

Codi identificatiu de 

l’envolupant opaca 

Condicions  de contorn Orientació 

(només per a façanes) 

Transmitància Tèrmica  

(U) [W/m
2
K] 

Façana 01 Aire Sud X,XX 

Façana 02 Aire Sud-Est X,XX 

Solera 01 Terreny - X,XX 

…  … … 

Coberta 01 Aire - X,XX 

 
 
 

Taula E.5.1-c. Característiques tècniques de les obertures 

Codi identificatiu de 

l’obertura 

Orientació 

 

Protecció Solar 

[Sí/No] 

Transmitància Tèrmica  

(U) [W/m
2
K] 

Factor Solar 

Obertura 01 Sud Sí X,XX X,XX 

Obertura 02 Sud-Est Sí X,XX X,XX 

Obertura 03 Oest- Sí X,XX X,XX 

… … … … X,XX 

Obertura n Nord No X,XX X,XX 
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Taula E.5.1-d. Justificació de l’envolupant tèrmica 

Codi identificatiu Transmitància 

tèrmica  

(U) [W/m
2
K] 

Transmitància 

tèrmica límit 

(Ulim) [W/m
2
K] 

Transmitància 

tèrmica Annex E  

(UE) [W/m
2
K] 

Permeabilitat a 

l’aire obertures 

(Q100) [m
3
/h·m

2
] 

Permeabilitat a l’aire 

obertures límit 

(Q100,lim) [m
3
/h·m

2
] 

Façana 01 X,XX X,XX X,XX -  

Façana 02 X,XX X,XX X,XX -  

Solera 01 X,XX X,XX X,XX -  

… … … …   

Obertura n X,X X,X X,X X X 

 
 
 

Taula E.5.1-e. Justificació limitació de descompensacions 

Codi identificatiu Disposició interior 

 

Relació entre espais 

adjacents 

Transmitància Tèrmica  

(U) [W/m
2
K] 

Transmitància Tèrmica Límit 

(Ulim) [W/m
2
K] 

Partició 01 Horitzontal Mateix ús X,XX X,XX 

Partició 02 Vertical Us diferent X,XX X,XX 

Partició 03 Horitzontal Ús i zones comuns X,XX X,XX 

… … … … … 

Partició n Horitzontal Ús i zones comuns X,XX X,XX 

 
 
 

Taula E.5.2-a. Necessitats tèrmiques dels espais habitables 

Espai 

condicionat 

Ús Superfície 

útil 

[m
2
] 

Tipus de 

condicionament 

Temperatura 

operativa 

d’estiu 

[ºC] 

Temperatura 

operativa 

d’hivern 

[ºC] 

Càrrega tèrmica 

màxima de 

calefacció 

[W] 

Càrrega tèrmica 

màxima de 

refrigeració 

[W] 

Despatx 01 Oficines XX Calefacció i 
Refrigeració  

XX XX XXX XXX 

Rack Oficines XX Refrigeració - XX - XXX 

Magatzem PB Magatzem XX No condicionat -  - - - 

… … …  ...   … 

Habitatge n Residencial XX Calefacció i 
Refrigeració 

XX XX XXX XXX 

 
 
 

Taula E.5.2-b. Ventilació en els espais habitables 

Espai condicionat Ús Superfície útil 

[m
2
] 

Ventilació considerada 

[ren/h] 

Despatx 01 Oficines XX XX 

Rack Oficines XX XX 

Magatzem PB Magatzem XX XX 

… … … … 

Habitatge n Residencial XX XX 
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Taula E.5.2-c. Característiques tècniques dels equips tèrmics generadors 

Codi equip Tecnologia Potència 

màxima 

calefacció 

[kW] 

Potència 

màxima 

refrigeració 

[kW] 

Etiquetatge 

del producte 

Rendiment 

estacional en 

calefacció 

(SCOP per a BdC) 

Rendiment 

estacional en 

refrigeració 

(SEER per a BdC) 

Generador 01 Bomba de calor XX XX  A++ XX XX 

Generador 02 Caldera de condensació XX - A+ XX - 

Generador 03 DH&C - - - - - 

… … …  ...   

Generador n Bomba de calor XX XX A++  XX XX 

 
 
 

Taula E.5.2-d. Relació d’equips tèrmics generadors i espais condicionats 

Codi equip Espais condicionats per l’equip Càrrega tèrmica màxima total de 

calefacció 

[kW] 

Càrrega tèrmica màxima total de 

refrigeració 

[kW] 

Generador 01 Oficines XX XX 

Generador 02 Vestidor 01 

Vestidor 02 

... 

XX - 

Generador 03 Sala d’actes 

Taller de creació 
XX XX 

… … … … 

Generador n Habitatge 01 

Habitatge 02 

... 

XX XX 

 
 
 

Taula E.5.2-e. Consums i emissions 

Codi equip 

G
e
n

e
r 

F
e

b
re

r 

M
a
rç

 

A
b

ri
l 

M
a
ig

 

J
u

n
y

 

J
u

li
o

l 

A
g

o
s
t 

S
e
te

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
e
s
e
m

b
re

 

T
O

T
A

L
 

Generador 
01 

C. Energia Primària 

[kWh] 

Emissions  

[kg CO2] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Generador 
02 

C. Energia Primària 

[kWh] 

Emissions  

[kg CO2] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Generador 
03 

C. Energia Primària 

[kWh] 

Emissions  

[kg CO2] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

… C. Energia Primària 

[kWh] 

Emissions  

[kg CO2] 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

Generador 
n 

C. Energia Primària 

[kWh] 

Emissions  

[kg CO2] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 
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Taula E.5.3-a. Descripció de la instal·lació lumínica 

Zona Lumínica Tipus de lluminària Potència lluminària  

[W] 

Número de lluminàries  

[un] 

Despatx 01 LED 15 15 

Despatx 01 Fluorescent 4x35 3 

Recepció LED 25 3 

… … … … 

Oficina n Halogen 100 10 

 
 
 

Taula E.5.3-b. Justificació de l’eficiència de la instal·lació lumínica 

Zona Lumínica Ús de la Zona Potència total 

instal·lada  

[W] 

Superfície 

útil 

[m
2
] 

Luminància mitjana 

horitzontal mantinguda 

(E) [lux] 

VEEI VEEIlimit 

Despatx 01 Administratiu XXX XXX XXX X.X X.X 

Magatzem 01 Magatzem XXX XXX XXX X.X X.X 

Recepció Zones comuns en edificis NR XXX XXX XXX X.X X.X 

… … … … … … … 

Oficina n Administratiu XXX XXX XXX X.X X.X 

 
 
 

Taula E.5.3-c. Justificació de la potència instal·lada 

Cas Tipus d’ús + Luminància mitjana 

horitzontal mantinguda 

(E) [lux] 

Potència total 

instal·lada  

(PTOT) [W] 

Superfície 

útil total 

(STOT) [m
2
] 

Potència per 

superfície il·luminada 

(PTOT/STOT) [W/m
2
] 

Potència límit per 

superfície il·luminada 

(PTOT/STOT)MAX [W/m
2
] 

A Aparcament + 300 xx xx xx 5 

B Altres usos + ≤600 xx xx xx 10 

C Altres usos + >600 xx xx xx 25 
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Taula E.6.2-a. Balanç energètic i d’emissions per a l’alternativa X 

Variable
(*);(**)

 

G
e
n

e
r 

F
e

b
re

r 

M
a
rç

 

A
b

ri
l 

M
a
ig

 

J
u

n
y

 

J
u

li
o

l 

A
g

o
s
t 

S
e
te

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
e
m

b
re

 

D
e
s
e
m

b
re

 

T
O

T
A

L
 

Temperatura ambient 

[ºC] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Temperatura de l’aigua de xarxa 

[ºC] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Demanda d’ACS 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Demanda de l’escalfament de l’aigua 
dels vasos de piscina 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Demanda de calefacció 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Cobertura de l’ACS amb instal·lació 
solar tèrmica 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Rendiment del sistema auxiliar o 

alternatiu de producció d’ACS 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Cobertura de l’escalfament de l’aigua 
dels vasos de piscina amb instal·lació 
solar tèrmica 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Rendiment del sistema auxiliar o 

alternatiu per l’escalfament de l’aigua 
dels vasos de piscina 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Rendiment del sistema de producció 

de calefacció 

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Consum de gas destinat a la 
producció tèrmica 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Consum d’electricitat destinat a la 
producció tèrmica 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Emissions de CO2 

[kg] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Consum d’energia primària no 
renovable 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Aportació renovable 

[kWh] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

Cobertura renovable de les 
necessitats tèrmiques  

[%] 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

(*)
En el cas que l’alternativa analitzada consideri la recuperació de calor del sistema de refrigeració, caldrà afegir les files (1) demanda de refrigeració [kWh], (2) 

rendiment de la recuperació [%] i quantitat d’energia recuperada [kWh]. 
(**)

En el cas que l’alternativa analitzada consideri aportació de solar tèrmica pel sistema de calefacció, caldrà afegir la filera (1) cobertura solar de la demanda de 
calefacció. 

 
 
 

Taula E.6.2-b. Resum anàlisi d’alternatives dels sistemes tèrmics 

Alternativa Aportació renovable dels 

equips productors d’ACS 

[kWh] 

Emissions CO2 

 

[kg] 

Consum d'EPnR 

 

[kWh] 

Aportació 

renovable total 

[kWh] 

Cobertura 

renovable total 

[%] 

Alternativa 0      

Alternativa 1      

...      

Alternativa n      
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Taula E.6.3. Requeriments mínims normatius de generació fotovoltaica 

Superfície  

[m
2
] 

Normativa Potència mínima 

[kWp] 

Construïda XXX CTE HE-5 
0,01*Superfície construïda; 

màxim 0,05*Superfície coberta 

Porxades i 
pèrgoles 

XXX OMA 0,007*(Superfície construïda+Superfície Porxades i Pèrgoles) 

De coberta XXX IT Generació Màxim 

 
 
 

Taula E.7.1. Justificació de limitació de consums 

Consum d’energia 

primària no 

renovable (Cep,nren) 

[kWh/any·m
2
] 

Consum d’energia 

primària no renovable 

límit (Cep,nren,lim) 

[kWh/any·m
2
] 

Consum d’energia 

primària total 

(Cep,tot) 

[kWh/any·m
2
] 

Consum d’energia 

primària total límit 

(Cep,tot,lim) 

[kWh/any·m
2
] 

Temps 

d’ocupació 

de l’edifici 

[h] 

Temps 

fora de 

consigna 

[h] 

Percentatge 

d’hores fora 

de consigna 

[%] 

XX XX XX XX  XX XX XX 

 
 
 

Taula E.8.2. Resultats de la certificació d’eficiència energètica 

Qualificació consum 

d’energia primària no 

renovable 

Consum d’energia 

primària no renovable  

[kWh/any·m
2
] 

Qualificació 

demanda de 

calefacció  

Demanda de 

calefacció 

[kWh/any·m
2
] 

Qualificació 

demanda de 

refrigeració 

Demanda de 

refrigeració  

[kWh/any·m
2
] 

X XX X XX X XX 

 
 
 

Taula E.9.1. Inventari de dispositius de monitoratge 

ID 

dispositiu 
Dispositiu Característiques tècniques Ubicació 

1 RTU  Quadre General PB 

2 Analitzador de xarxes  Quadre General PB 

3 Sonda de Temperatura  Vestíbul pl 1a, costat Subquadre planta 

… ... ... … 

n ... ... … 
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Esquema E.9.2. Esquema de principi del monitoratge 

 

 
 
 

Esquema E.9.3. Esquema del monitoratge de les instal·lacions elèctriques 
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Esquema E.9.4. Esquema del monitoratge de les instal·lacions tèrmiques 

 

 
 
 

Taula E.9.5. Característiques dels dispositius de monitoratge 

ID 

dispositiu 
Dispositiu 

Protocol de 

comunicacions 

parametritzat 

Característiques de configuració 

(particular per a cada protocol i per a cada dispositiu) 

1 RTU Modbus Id MODBUS d’esclau: 01 

Velocitat 9600; Paritat N; Dades: 8 bits; Stop: 1 bit 

2 Analitzador de xarxes Modbus Id MODBUS d’esclau: 02 

Velocitat 9600; Paritat N; Dades: 8 bits; Stop: 1 bit  

Relació de transf corrent = 1/100 

3 Sonda de Temperatura Modbus Id MODBUS d’esclau: 03 

Velocitat 9600; Paritat N; Dades: 8 bits; Stop: 1 bit  

4 Convertidor de polsos Modbus Id MODBUS d’esclau: 04 

Pes del pols del lector: 1 pols = 0.1 m
3
 

n ... ... ... 

 
 
 

Taula E.9.7. Relació de sensors de la instal·lació de monitoratge 

ID 

dispositiu 
Dispositiu 

ID 

sensor 

Sensor 

(nomenclatura 

SENTILO) 

Descripció sensor 
Recollida a 

la RTU 

Enviada a 

SENTILO 

1 RTU 

1.1   X X 

1.2   X  

1.3   X X 

2 Analitzador de xarxes 
2.1   X X 

2.2   X  

3 Sonda de Temperatura 3.1   X X 

4 (variable calculada) -   X X 
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A.IV. SEPARATA D’ENERGIA - PROJECTE AS-BUILT 

La Separata d’Energia – Projecte As-Built és aquell document que, de forma general, ha de donar resposta als 

següents aspectes: 

a) donar traçabilitat entre l’edifici construït i el dissenyat en projecte executiu, incorporant si és el cas, totes 

les modificacions esdevingudes en fase d’execució, 

b) justificar l’assoliment dels objectius energètics i l’impacte sobre aquests derivat dels canvis o millores 

introduïdes durant l’obra, incorporant la certificació energètica de l’edifici acabat, 

c) servir de manual de referència per a l’òptima gestió de l’edifici i per a la implementació de futures 

actuacions de millora, canvi d’ús, reforma o ampliació de l’edifici. 

En els següents apartats es defineix l’índex obligatori dels continguts que ha de presentar el document i es 

desenvolupen les corresponents prescripcions respecte les justificacions del compliment normatiu i 

l’assoliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica en l’etapa de la recepció parcial de l’obra. 
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A.IV.1. Índex obligatori de continguts 

 Índex de la memòria 1.

 Dades generals del projecte 2.

2.1. Identificació i objecte 
2.2. Agents del projecte 
2.3. Fitxa Indicadors Energètics Recepció Parcial 
2.4. Relació dels documents complementaris aportats 

 Separata d’energia del projecte Executiu avaluada favorablement 3.

 Dossier de modificacions de projecte executiu durant la fase d’obra 4.

 Dossier tècnic de recepció parcial d’obra 5.

5.1. Eficiència energètica 
5.1.1. Sistemes i connexionat 
5.1.2. Certificació d’Eficiència Energètica de l’edifici acabat 

5.2. Generació d’energia 
5.2.1. Sistemes de producció d'aigua calenta sanitària amb fonts renovables 
5.2.2. Sistemes de generació elèctrica renovable 

5.3. As-Built del monitoratge energètic 
5.3.1. Índex del document 
5.3.2. Fitxa informativa de l’equipament 
5.3.3. Inventari de dispositius 
5.3.4. Reportatge fotogràfic dels dispositius 
5.3.5. Esquema de principi 
5.3.6. Esquema de les instal·lacions elèctriques 
5.3.7. Esquema de les instal·lacions tèrmiques 
5.3.8. Paràmetres de configuració dels dispositius 
5.3.9. Paràmetres de configuració de la xarxa 
5.3.10. Relació de sensors 
5.3.11. Anàlisi de coherència 
5.3.12. Relació de proves de funcionament 
5.3.13. Pressupost 
5.3.14. Fitxes tècniques i manuals 
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A.IV.2. Desenvolupament dels continguts 

La Separata d’Energia – Projecte As Built haurà de presentar els continguts mínims i indispensables establerts 

en el present apartat. La informació continguda en la memòria haurà de donar resposta a tots els punts que 

desenvolupen l’índex obligatori i que es mostren a continuació: 

 

1. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

Observacions: 

- Serà necessari definir l’índex de la Separata d’Energia – Projecte As-Built, d’acord al que s’estableix a l’apartat IV.1 del present 
Annex. En el cas que l’índex proposat no s’ajusti a l’establert, suposarà l’emissió d’una Comunicació de Defectes de Documentació o 
de Forma i el retorn del projecte a l’equip promotor. 

 
 
 

2. DADES GENERALS DEL PROJECTE 

Observacions: 

- El contingut de la Fitxa Indicadors Energètics Recepció Parcial ha de ser coherent amb el contingut de la Separata d’Energia – 
Projecte As-Built. 

2.1. Identificació i objecte  Títol del projecte 

 Data d’aportació de la documentació 

 Codificació expedient AEB 

 Emplaçament 

 Objecte de l’encàrrec 

 Pressupost inicial previst en fase de concurs (PEM i PEC) 

 Cost total de l’obra, incloent les modificacions del projecte executiu 

2.2. Agents del projecte  Dades del promotor 

 Dades de la propietat i del gestor de l’edifici 

 Dades de l’equip redactor 

2.3. Fitxa Indicadors Energètics 
Recepció Parcial 

 Fitxa d’indicadors degudament complimentada i signada per un representant de 
l’equip redactor. La plantilla de la fitxa d’indicadors es pot consultar a l’Annex C del 
Protocol d’Energia, així com en format digital en el repositori 
(http://hdl.handle.net/11703/108948) 

2.4. Relació dels documents 
complementaris aportats 

 Fitxa Indicadors Energètics Recepció Parcial en format full de càlcul 

 Dossier d’actes definitives 

 Document de resposta a l’anterior Informe Energia – Projecte As-Built emès, si 
s’escau 

 
 
 

3. SEPARATA D’ENERGIA DEL PROJECTE EXECUTIU AVALUADA FAVORABLEMENT 

Observacions: 

- Serà necessari incorporar la versió de la separata d’energia del projecte executiu informada per l’AEB amb una resolució A Informe 
parcial favorable sense cap observació tècnica. En el cas que la memòria no incorpori la versió de la separata esmentada 
anteriorment, suposarà l’emissió d’una Comunicació de Defectes de Documentació o de Forma i el retorn del projecte a l’equip 
promotor. 

 
 
 

4. DOSSIER DE MODIFICACIONS DE PROJECTE EXECUTIU DURANT LA FASE D’OBRA 

Observacions: 

- Serà necessari incorporar un dossier de totes les modificacions del projecte executiu durant el procés de licitació, el replanteig o la 
fase d’execució de l’obra que siguin susceptibles d’afectar a aspectes energètics i que hagin estat prèviament aprovades per l’AEB. 

- Cadascuna de les modificacions haurà d’incorporar (i) la proposta d’ampliació o millora (PAM) signada per totes les parts, (ii) la 
memòria tècnica on es justifiqui que la nova solució ofereix prestacions iguals o superiors a les de la solució plantejada en el projecte 
executiu i (iii) l’informe de Proposta de Modificació de Projecte emès per l’AEB i informat amb una resolució A Proposta de 
modificació de projecte acceptada. 

- En el cas que la memòria no incorpori la documentació completa de totes les modificacions del projecte executiu, suposarà l’emissió 
d’una Comunicació de Defectes de Documentació o de Forma i el retorn del projecte a l’equip promotor. 

 
 
 

http://hdl.handle.net/11703/108948
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5. DOSSIER TÈCNIC DE RECEPCIÓ PARCIAL D’OBRA 

5.1. Eficiència energètica 

5.1.1. Sistemes i connexionat  Inventari dels equips energètics instal·lats (condicionament tèrmic, ventilació, 
il·luminació, producció ACS i generació elèctrica renovable), indicant en cada cas 
les seves característiques tècniques 

 Esquema unifilar elèctric 

5.1.2. Certificació d’Eficiència Energètica de 
l’edifici acabat 

 Informe de Certificado de eficiencia energética de edificios 

 Informe de Verificación de Requisitos CTE-HE0, HE1, HE4 y HE5 DB-HE 2019 

 Acusament de rebuda de la sol·licitud de registre de la certificació d’eficiència 
energètica a l’ICAEN 

 Etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat 

5.2. Generació d’energia 

5.2.1. Sistemes de producció d'aigua calenta 
sanitària amb fonts renovables 

 Per a tot el tipus d’instal·lacions, aportar: 

o Projecte as-built de la instal·lació degudament signat pel tècnic redactor
(*5.1)

 
(*5.1)

Aquest projecte només serà necessari incorporar-lo en el present apartat en el cas 
que documentació aportada en els apartats 3. Separata d’energia del projecte 
Executiu avaluada favorablement i 4. Dossier de modificacions de projecte executiu 
durant la fase d’obra no es correspon amb la instal·lació finalment executada 

o Certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació executada signat 

pel tècnic competent en la Direcció d'obra de la instal·lació, segons model 

publicat (consultar l’Annex C del Protocol d’Energia) 

o Contracte de manteniment de la instal·lació per una durada mínima de 2 

anys prorrogable tàcitament, signats per totes les parts (consultar l’Annex C 

del Protocol d’Energia) 

 Addicionalment, per a instal·lacions solars tèrmiques amb una superfície de 
captació superior a 7,1 m

2
, aportar: 

o Certificat Final i d'especificacions tècniques signat per una Entitat d'Inspecció 

i Control, conforme s'ha validat el protocol d'inspecció d'instal·lacions solars 

o Assumeix de direcció signat per la direcció d'obra 

o Certificat RITE signat per l'instal·lador competent 

o Document de garantia de l'obra de la instal·lació per un mínim de 2 anys, 

signat per l'instal·lador competent 

o Manuals d'ús i manteniment de la instal·lació 

 En el cas que l’equipament no disposi d’aigua calenta sanitària, aportar: 

o Declaració signada pels redactors i promotors conforme no hi ha previsió de 

produir aigua calenta sanitària en l'edifici 

o Plànols de fontaneria de l'edifici 

5.2.2. Sistemes de generació elèctrica 
renovable 

 Només en el cas que l’equipament disposi d’una instal·lació fotovoltaica: 

o Certificat d’Instal·lació Elèctrica Baixa Tensió, degudament signat per un 

tècnic competent 

o Dossier tècnic per a la legalització i manteniment de la instal·lació solar 

fotovoltaica, el contingut del qual s’especifica al document “REQUERIMENTS 

INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAIQUES MUNICIPALS PER LA 

SEVA EXPLOTACIÓ”, inclòs a l’Annex B del Protocol d’Energia
(*5.2)

 
(*5.2)

Aquesta documentació caldrà aportar-la original i en paper a TERSA per a la 
legalització de la instal·lació fotovoltaica 

o Acusament de rebuda emès per TERSA conforme ha rebut satisfactòriament 

la documentació necessària per a la legalització de la instal·lació fotovoltaica 
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5.3. As-Built del monitoratge energètic 

Observacions: 

- L’As-built de monitoratge energètic representa un document autocontingut que permet fer una avaluació i seguiment del 

funcionament energètic de l’edifici des del punt de vista normatiu, del gestor i dels usuaris. 

- El monitoratge energètic s’ha hagut d’executar d’acord a les especificacions tècniques incloses a l’Annex B del Protocol d’Energia, 

donant compliment a les especificacions normatives vigents, així com als Requeriments d’Autosuficiència Energètica, definits al 

Capítol 2 del Protocol d’Energia i als requeriments singulars del gestor i/o responsable de l’equipament per a aquest edifici. 

5.3.1. Índex del document  Definició de l’índex de continguts del document. Tots els apartats de l’índex hauran 
d’estar paginats, inclosos els diferents annexes en el cas d’haver-hi 

5.3.2. Fitxa informativa de l’equipament  Incorporació d’una fitxa informativa de l’equipament, incorporant la següent 
informació: 

o Nom de l’equipament i adreça 

o Característiques arquitectòniques (nombre de plantes, usos, ...) 

o Tipus d’activitat 

o Superfície útil 

5.3.3. Inventari de dispositius  Descripció de l’inventari dels dispositius previstos en la instal·lació del monitoratge 
energètic

(*5.3)
, indicant: 

o ID dispositiu 

o dispositiu 

o marca 

o model 

o ubicació 
(*5.3)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula AB.5.3-a 

5.3.4. Reportatge fotogràfic dels dispositius  Incorporació d’un reportatge fotogràfic de la situació de tots els dispositius del 
monitoratge energètic instal·lats. Cada fotografia anirà referenciada a cadascun 
dels dispositius de la Taula AB.5.3-a 

5.3.5. Esquema de principi  Descripció de l’esquema de principi de la instal·lació del monitoratge energètic
(*5.4)

. 
L’esquema haurà d’incloure tots els dispositius necessaris per al funcionament del 
monitoratge, i els detalls i les característiques de les connexions entre ells, incloent 
els busos de comunicació 

(*5.4)
Es requereix presentar aquesta informació en format esquema. Es pot utilitzar com 

a exemple el model de l’Esquema AB.5.3-b 

5.3.6. Esquema de les instal·lacions elèctriques  Descripció de l’esquema del monitoratge de les instal·lacions elèctriques
(*5.5)

. 
L’esquema haurà de ser simplificat i caldrà que incorpori totes les línies principals 
(estiguin o no monitorades) i la ubicació de tots els dispositius de monitoratge, per a 
poder identificar el que mesura cadascun d’ells i el que no està mesurat per cap 
dispositiu 

(*5.5)
Es requereix presentar aquesta informació en format esquema. Es pot utilitzar com 

a exemple el model de l’Esquema AB.5.3-c 

5.3.7. Esquema de les instal·lacions tèrmiques  Descripció de l’esquema del monitoratge de les instal·lacions tèrmiques
(*5.6)

. 
L’esquema haurà de ser simplificat i caldrà que incorpori els elements de producció, 
la xarxa de distribució simplificada i els punts de consum. S’inclourà en aquest 
esquema, la ubicació de tots els dispositius de monitoratge, per a poder identificar 
el que mesura cadascun d’ells així com el que no està mesurat per cap dispositiu 

(*5.6)
Es requereix presentar aquesta informació en format esquema. Es pot utilitzar com 

a exemple el model de l’Esquema AB.5.3-d 

5.3.8. Paràmetres de configuració dels 
dispositius 

 Descripció dels paràmetres de configuració dels dispositius
(*5.7)

, indicant: 

o ID dispositiu 

o dispositiu 

o característiques parametritzades de comunicació, incloent el protocol de 

comunicacions parametritzat i d’altres característiques 

o característiques parametritzades de configuració, incloent la relació de 

transformació de corrent (analitzadors) i pes dels polsos (lectors de polsos) 
(*5.7)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula AB.5.3-e 

 Descripció de la informació i detalls dels dispositius, no mencionats anteriorment, 
necessaris per al funcionament del monitoratge i per al seu restabliment, en cas de 
fallada 
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5.3.9. Paràmetres de configuració de la xarxa  Descripció dels paràmetres de configuració de la xarxa. Haurà d’incloure 
l’arquitectura complerta de comunicacions prevista entre dispositius i RTU, i de la 
RTU amb internet, indicant tipus de busos que es fa servir i una descripció de per 
on passen els busos i on es connecten els elements (armari rack, ...)

(*5.8)
. Caldrà 

indicar la següent informació: 

o Paràmetres de configuració de xarxa de la RTU 

 Adreça IP de la RTU 

 Port d’accés a la RTU 

 Màscara de xarxa 

 Porta d’enllaç 

 DNS 1 

 DNS 2 

o Credencials d’accés a la RTU  

 Usuari i Clau de Pas d’accés remot a la RTU 

o Connexió xarxa fixa: 

 Boca i switch de connexió de la RTU al rack corresponent 

o En cas que l’enviament de dades es faci via targeta SIM, la bústia de veu i el 

pin estaran desactivats, i caldrà incloure la següent informació: 

 Número de la targeta SIM 

 Número de telèfon de la targeta SIM 

o Publicació de dades: 

 Freqüència de publicació variables RT 

 Freqüència de publicació i nombre de mostres variables MV i HV 
(*5.8)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilizar com a 
model la Taula AB.5.3-f 

5.3.10. Relació de sensors  Relació de tots els sensors previstos a implementar
(*5.9)

, especificant si és mesura 
directa (sensor real) o valor calculat (sensor virtual), i indicant quins d’ells 
únicament es recolliran a la RTU i quins d’ells també s’enviaran al repositori 
SENTILO 

(*5.9)
Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 

model la Taula AB.5.3-g 

5.3.11. Anàlisi de coherència  Realització d’un anàlisi de coherència dels valors publicats. S’haurà d’incloure tots 
els sensors recollits a la RTU, un valor exemple publicat de cadascun d’ells i un 
recull de pantalles amb la publicació d’aquests valors a l’entorn de SENTILO

(*5.10)
 

(*5.10)
Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 

model la Taula AB.5.3-h 
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5.3.12. Relació de proves de funcionament  Descripció de les proves de funcionament del monitoratge realitzades i els resultats 
obtinguts. Aquestes proves han d’haver estat realitzades per l’instal·lador/integrador 
i s’ha d’aportar una prova documental de la seva execució. L’Agència d’Energia de 
Barcelona es reserva el dret de fer comprovacions addicionals i de requerir la 
repetició d’alguna de les proves, en cas de considerar-ho. Les consultes a Sentilo 
es poden fer amb un client d’API REST tipus POSTMAN o similar. Les instruccions 
de com fer les consultes estan a la web 
https://sentilo.readthedocs.io/en/latest/api_docs.html.  

Com a mínim
(*5.11)

, s’haurà d’incloure, en cas que apliqui, les següents proves: 

o Consulta dels sensors al catàleg de Sentilo per a la instal·lació corresponent 

(segons el seu codi de proveïdor), amb l’objectiu de verificar que estan tots 

els sensors amb el nom i unitats, d’acord amb les especificacions. El resultat 

es pot remetre en format JSON, 

o Consulta a Sentilo de la darrera informació recollida per tal de comprovar que 

la marca de temps que s’envia es correspon amb l’hora UTC. Comprovar que 

les publicacions per a un mateix sensor es fan cada 2 o 5 minuts en funció 

del canal de comunicació (xarxa cablejada o xarxa mòbil). El resultat es pot 

remetre en format JSON. L’objectiu d’aquesta prova és poder verificar la 

marca de temps i la periodicitat de les mostres / freqüència de publicacions 

són correctes 

o Consulta a Sentilo de les publicacions de dades consolidades dels sensors 

analògics i comptadors (sensors HV i MV respectivament). Amb una mostra 

de cada tipus, en format JSON de varies lectures és suficient. L’objectiu 

d’aquesta prova és poder verificar la correcta estructura de les dades 

publicades per a les consolidacions quart-horàries i que el número de 

mostres per cada consolidació és com a mínim de 15 i que la freqüència de 

publicacions és de 15 minuts. 

o Generació de mostra històrica de valors consolidats dels comptadors, fent 

consulta a Sentilo dels sensors de tipus MV, amb l’objectiu de comprovar que 

els comptadors són sempre creixents, és a dir, el valor inicial de qualsevol 

període és sempre inferior al valor final del mateix període i igual o superior 

al valor final del període anterior. La mostra es pot enviar en format JSON. 

o Apagada i encesa, en cas de que n’hi hagi, de passarel·les de protocol (e.g.: 

convertidor BACNET / Modbus RTU), amb l’objectiu de verificar que, quan 

està desconnectat, les dades associades a aquesta passarel·la no es 

publiquen i que, un cop restablerta la connexió, es tornen a enviar dades. 

o Desconnexió/Connexió del datalogger de la RTU a la xarxa que l'uneix amb 

Internet/Sentilo d’un mínim de quatre mostres quart-horàries, amb l’objectiu 

de verificar que el datalogger és capaç de recuperar la comunicació amb 

Sentilo i publicar totes les dades emmagatzemades. Es farà una consulta a 

Sentilo durant la pèrdua de dades i una nova un cop es recuperi la 

comunicació. Es comprovarà que després de la reconnexió les mostres 

adquirides però no publicades es publiquen a Sentilo (només s’acceptarà la 

pèrdua de la trama publicada que coincideixi just amb el tall de comunicació). 

Els resultats es poden enviar en format JSON. 

o Desconnexió/Connexió del datalogger del bus o busos que l'uneixen als 

Dispositius/Sensors, amb l’objectiu de comprovar que torna a comunicar 

quan es re-connecta, i que no hi ha publicacions de dades incorrectes dels 

sensors afectats per la desconnexió (passos per “zero” o nombres invariables 

que no es corresponen amb la realitat). 

o Desconnexió/Connexió de tot equip o aplicació que faci les funcions de 

passarel·la de protocols o de busos de comunicació, amb el mateix objectiu 

que l’anterior punt 

o Desconnexió/Connexió de tots els sensors o dispositius de forma individual, 

amb el mateix objectiu que l’anterior punt 
(*5.11)

Es requereix presentar aquesta informació en una taula. Es pot utilitzar com a 
model la Taula AB.5.3-i 

5.3.13. Pressupost  Incorporació de totes les partides associades al monitoratge de la darrera 
certificació emesa (a origen), incloent els dispositius de mesura, concentradors de 
dades, altres elements instal·lats (en cas que n’hi hagi), cablejat, així com les 
despeses associades a programació, llicències de software (si s’escau), 
configuració i proves de funcionament, i les associades a la generació documental 
as-built entregada 

5.3.14. Fitxes tècniques i manuals  Incorporació de les fitxes tècniques i manuals dels dispositius instal·lats. S’haurà de 
presentar aquesta documentació tècnica respectant l’ordre de la Taula AB.5.3-a 

  

https://sentilo.readthedocs.io/en/latest/api_docs.html
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A.IV.3. Taules i esquemes de suport 

Taula AB.5.3-a. Inventari de dispositius de monitoratge 

ID 

dispositiu 
Dispositiu Marca Model Ubicació 

1 RTU   Quadre General PB 

2 Analitzador de xarxes   Quadre General PB 

3 Sonda de Temperatura   Vestíbul pl 1a, costat Subquadre planta 

… ... ...  … 

n ... ...  … 

 
 
 

Esquema AB.5.3-b. Esquema de principi del monitoratge 

 

 
 
 

Esquema AB.5.3-c. Esquema del monitoratge de les instal·lacions elèctriques 
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Esquema AB.5.3-d. Esquema del monitoratge de les instal·lacions tèrmiques 

 

 
 
 

Taula AB.5.3-e. Característiques dels dispositius de monitoratge 

ID 

dispositiu 
Dispositiu 

Protocol de 

comunicacions 

parametritzat 

Característiques de configuració 

(particular per a cada protocol i per a cada dispositiu) 

1 RTU Modbus Id MODBUS d’esclau: 01 

Velocitat 9600; Paritat N; Dades: 8 bits; Stop: 1 bit 

2 Analitzador de xarxes Modbus Id MODBUS d’esclau: 02 

Velocitat 9600; Paritat N; Dades: 8 bits; Stop: 1 bit  

Relació de transf corrent = 1/100 

3 Sonda de Temperatura Modbus Id MODBUS d’esclau: 03 

Velocitat 9600; Paritat N; Dades: 8 bits; Stop: 1 bit  

4 Convertidor de polsos Modbus Id MODBUS d’esclau: 04 

Pes del pols del lector: 1 pols = 0.1 m
3
 

n ... ... ... 

 
 
 

Taula AB.5.3-f. Paràmetres de configuració de la RTU i de la xarxa de monitoratge 

Entorn Paràmetre Valor 

Paràmetres de configuració de 
xarxa de la RTU 

Adreça IP de la RTU  

Port d’accés a la RTU  

Màscara de xarxa  

Porta d’enllaç  

DNS 1  

DNS 2  

Credencials d’accés a la RTU 

Adreça IP (des de l’exterior)  

Usuari  

Password  

Connexió xarxa fixa Boca i switch de connexió de la RTU  

Connexió xarxa mòbil 
Número de la targeta SIM  

Número de telf de la targeta SIM  

Publicació de dades 

Freqüència de publicació variable RT  

Freqüència de publicació variables MV, HV  

Nombre de mostres recollides per publicació variables MV, HV  
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Taula AB.5.3-g. Relació de sensors de la instal·lació de monitoratge 

ID 

dispositiu 
Dispositiu 

ID 

sensor 

Sensor 

(nomenclatura 

SENTILO) 

Descripció sensor 
Recollida a 

la RTU 

Enviada a 

SENTILO 

1 RTU 

1.1   X X 

1.2   X  

1.3   X X 

2 Analitzador de xarxes 
2.1   X X 

2.2   X  

3 Sonda de Temperatura 3.1   X X 

4 (variable calculada) -   X X 

 
 
 

Taula AB.5.3-h. Anàlisi de coherència de valors publicats dels sensors de la instal·lació de monitoratge 

Id 

sensor 

Sensor 

(nomenclatura SENTILO) 
Data publicació Valor publicat 

1.1    

1.2    

1.3    

2.1    

2.2    

3.1    

    

 
 
 

Taula AB.5.3-i. Relació de proves de funcionament de la instal·lació de monitoratge realitzades 

Id 

prova 
Descripció de la prova de funcionament 

Data 

realització 
Resultat Observacions 

1 Consulta dels sensors al catàleg de Sentilo per a la instal·lació 
corresponent (segons el seu codi de proveïdor) 

04/03/2020 
12:13 

Ok  

2 Consulta a Sentilo de la darrera informació recollida per tal de 
comprovar que la marca de temps que s’envia es correspon amb l’hora 
UTC 

04/03/2020 
13:32 

Ok  

3 Consulta a Sentilo de les publicacions de dades consolidades dels 
sensors analògics i comptadors (sensors HV i MV respectivament) 

04/03/2020 
14:03 

Ok  

4 Generació de mostra històrica de valors consolidats dels comptadors, 
fent consulta a Sentilo dels sensors de tipus MV 

05/03/2020 
09:11 

Ok  

5 Apagada i encesa de passarel·les de protocol 04/03/2020 
12:13 

Ok  

6 Desconnexió/Connexió del datalogger de la RTU a la xarxa que l'uneix 
amb Internet/Sentilo d’un mínim de quatre mostres quart-horàries. 

04/03/2020 
13:32 

Ok  

7 Desconnexió/Connexió del datalogger del bus o busos que l'uneixen als 
Dispositius/Sensors 

04/03/2020 
14:03 

Ok  

8 Desconnexió/Connexió de tot equip o aplicació que faci les funcions de 
passarel·la de protocols o de busos de comunicació 

05/03/2020 
09:11 

Ok  

9 Desconnexió/Connexió de tots els sensors o dispositius de forma 
individual 

05/03/2020 
10:23 

Ok  

10 ... ... … … 
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