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Existe arquitectura cuando hay 
emoción poética.
Está sobrentendido que si hubiera 
goteras en el tejado,
si la calefacción no funcionara,
si las paredes se agrietaran, 
las alegrías de la arquitectura que-
darían seriamente dañadas.

Le Corbusier, Vers une architecture, 
1923.

En l’anterior apartat s’ha realitzat la valorització dels aspectes significa-
tius, que com els documentals que es tractaran en el darrer apartat, són 
de caràcter qualitatiu. Tanmateix, per tal de valoritzar les prestacions 
dels edificis del període objecte d’anàlisi i tenint en compte l’enfoca-
ment que des de la vessant de la restauració d’aquests tipus d’edificis 
hem explicat, cal dur a terme, una vegada identificats els valors signifi-
catius, un anàlisi quantitatiu valoritzant els aspectes instrumentals des 
del punt de vista contemporani, basats en el càlcul de les transmitàncies 
dels tancaments que conformen l’envolupant de l’edifici.

En aquesta recerca es persegueix determinar per tant, les variables 
quantitatives de la transmitància, corresponents al treball de camp, que 
es correlacionaran amb els valors extrets de les dades i resultats que 
provenen de les fonts documentals directes i indirectes. Pel que fa a 
les variables qualitatives de la recerca consisteix en avaluar les bones 
pràctiques constructives que s’analitzaran arran de l’estudi dels casos 
plantejats en aquesta proposta en el quart capítol, identificades com a 
valors documentals.

Per tant cal primerament, una tria de la mostra d’estudi. Aquesta mostra s’escull 
dels casos mes significatius identificats pels diferentes autors i per les fonts directes 
del grup GATCPAC. S’ha analitzat edificis  i solucions constructives en particular.

En  cada  edifici  s’ha  analitzat l’envolupant de l’edifici i en concret, les solucions 
constructives que el conformen, centrades en els tancaments verticals de l’en-
volupant. Es pretén que els edificis puguin ser representatius de la globalitat 
del conjunt i per tant, establir un marc de referencia dels valors de les transmi-
tàncies en les construccions d’aquestes tipologies.
Les dades s’han d’analitzar per entendre cada estudi de cas i obtenir-ne 
conclusions aprofitables en altres contextos. La fiabilitat de les dades 

a. Visió general
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queda establerta arran del procediment d’ús directe dels instruments 
recollida de dades i les conclusions de cada cas han estat validades 
mitjançant contrast amb fonts diferents. Un cop interpretades les dades 
es compararan els diferents casos per identificar-hi elements comuns 
d’especial rellevància. De l’anàlisi conjunt de totes les dades se’n de-
rivaran unes conclusions per permetre assolir les finalitats plantejades 
en la recerca.
     
L’àmbit d’obtenció de la mostra es centra en els edificis construïts entre 
el període d’anys compresos entre l’any 1929 i l’any 1936 a la ciutat 
de Barcelona. Aquest període ve delimitat per la data d’inici, a l’any en 
que els arquitectes projectistes dels edificis objecte d’estudi, finalitzen 
els estudis i comencen a exercir. La data de finalització ve delimitada 
per l’inici de la guerra civil, i per tant, la crisi que gairebé va aturar la 
producció d’edificis fins entrats els anys 50’s. Es vincula no només a la 
producció del grup GATCPAC sinó també als altres arquitectes de l’èpo-
ca per tal d’entendre el context general de l’arquitectura.

Respecte l’àmbit físic, es centra en la ciutat de Barcelona, degut a que la major 
part dels edificis d’importància, es varen construir o bé a la mateixa ciutat, o bé 
en el seu entorn més immediat. 

Aquest àmbit, ha d’establir unes condicions homogeneïtzadores de criteris 
ambientals uniformes com a punt de partida dels projectes, així com a conse-
qüència de l’anàlisi previ de la bibliografia i les fonts de recerca de la producció 
constructiva. Resulta evident, la ciutat de Barcelona es dipositaria d’aquest lle-
gat en concentrar-se el poder econòmic que podia permetre aquesta aventura 
constructiva.

Només l’estudi detallat de cada cas pot oferir una interpretació diferent 
d’allò que va succeir en aquell breu període de l’arquitectura catalana. 
Així l’estudi de les solucions constructives originals mitjançant monitorit-
zació in situ s’ha realitzat sobre cinc edificis que responen a les diferents 
tipologies arquitectòniques i constructives de l’època. 

La Casa Muntaner i la Casa Bloc, com exemples del racionalisme lligat al 
GATCPAC i en concret aquests dos casos degut a que es tracta de dues obres 
importants de l’equip però amb situades la primera en un moment inicial del 
grup de treball i la segona en el moment final. Per altra banda, la facultat de 
Naútica de Barcelona, que tot i no ser en concret un edifici d’habitatge compor-
ta unes solucions constructives de façana centrades en la massivitat en la zona 
opaca i per tant, la tradició constructiva basada en el gruix dels tancaments. Fi-
nalment dos exemples del que hem anomenat tercera via, la Casa Mercè Ybern 
de Duran y Reynals, i l’edifici del Carrer Paris de Pere Benavent.

La tria d’aquests edificis també s’ha realitzat des d’un punt de vista de 
cerca de les solucions originals i així en tots els casos, els assaigs s’han 
realitzat en les estances que es conservaven aquestes solucions origi-
nals.

Tanmateix, identificarem no només les conclusions centrades en els va-
lors de les transmitàncies de les solucions constructives avaluades, sinó 
també en la metodologia emprada i l’anàlisi sobre l’aplicació d’aquesta 
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metodologia  i les seves conseqüències, amb visió crítica sobre el que la 
pròpia norma de mesura identifica1.

En aquest apartat descriurem els factors tècnics en que es basa el pro-
cés de validació de les solucions constructives analitzades.

El factor que es determina com a mesura del comportament tèrmic d’un 
tancament és la transmitància tèrmica. Aquest valor ve determinat pel 
flux de calor en règim estacionari dividit per l’àrea del tancament i per 
la diferència de temperatures dels medis situats a cada costat de l’el.
lement considerat2. La condició fonamental de la conducció del calor en 
règim estacionari és l’existència d’un equilibri termodinàmic que con-
servi les temperatures estables en cada punt del tancament. El compor-
tament tèrmic dels tancaments en situacions reals es caracteritza per la 
variació de les condicions de l’entorn, essent freqüent la modificació de 
les característiques de l’ambient interior quan es varia la càrrega tèr-
mica interna o la posada en funcionament de sistemes de climatització. 
Encara és més freqüent la variació de les condicions ambientals exteri-
ors, amb cicles diaris de modificació de les temperatures exteriors i el 
assolellament, o amb alteracions ràpides i aleatòries de les condicions 
de vent i nuvolades. 
La conseqüència de la variació de les condicions de l’ambient provo-
quen que el tancament quasi mai estigui en equilibri, sinó que estigui 
sotmès a processos variables d’augment o disminució de temperatura, 
amb acumulació o dissipació de calor internament degut a la propietat 
física de la massa anomenat calor específic. El resultat es que, el pro-
cés de transmissió de calor a través del tancament si afegeix un procés 
d’acumulació, ambdós variables en el temps, que es denomina conduc-
ció en règim transitori i una de les seves conseqüències és el fenomen 
de la inèrcia tèrmica.
Les condicions tèrmiques d’un espai habitat venen determinades, per 
tant, de l’intercanvi de calor entre l’interior i l’exterior. Aquest inter-
canvi es produeix per mecanismes de radiació, conducció i dissipació 
per renovació d’aire. És de gran importància la transmitància tèrmica 
de la pell de l’edifici. El flux de calor, que denominem q, és la quantitat 
de calor que travessa una superfície unitària per unitat de temps, i es 
mesura en W/m2.
En els càlculs simplificats, tal com instrumentalitza la normativa actual vigent 
(CTE), es considera la transmissió global del calor que intercanvia la superfície 
amb l’entorn mitjançant convecció i radiació, en un règim estacionari sense ra-
diació solar. 

En principi, el valor U es pot obtenir mesurant el promig de flux de calor que 
travessa un tancament amb un fluxòmetre, sempre que les temperatures a 
ambdós costats de l’element estiguin en condicions d’estat estacionari. Tanma-
teix, com que aquestes condicions no es poden trobar mai in situ a la pràcti-
ca, aquest amidament no es possible. Però hi ha algunes maneres de superar 
aquesta dificultat:

b. Consideracions tècniques

2La transmitància d’una 
solució constructiva (valor 
U) es defineix en la ISO 
7345 com a “la quantitat 
de flux de calor en estat 
estacionari partit entre 
l’àrea i la diferencia de 
temperatures en l’entorn 
de cada part del sistema”

1La voluntat es tenir en 
compte el corrent que 
identifica DOGLIGONI F. 
“Siento el deber de invitar 
a una rebelión o deso-
bediencia civil frente a 
estas reglas irracionales, 
a normativas (también 
europeas) excesivamente 
estandarizadas y a formas 
de certificación cada vez 
más asfixiantes y orienta-
das a la construcción de 
nueva planta. La globali-
zación se insinúa y actúa 
sutilmente también a tra-
vés de reglas rígidamente 
deductivas, cada vez más 
reacias a la contribución 
inductiva de los lugares 
y de las culturas locales. 
Igual que para los coches 
de época, los edificios 
del pasado requieren 
exenciones razonables 
para poder sustraerlos 
a la aplicación de reglas 
cuando éstas llegan a ser 
insensatas o grotescas.” 
Aprendiendo a Restaurar 
Generalitat Valenciana. 
CO-ACV
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a) Imposant condicions d’estat estacionari utilitzant condicions de caixa 
freda i calenta, mètode emprat al laboratori (ISO 8990) cosa que es fa 
impossible en un treball de camp.

b) Assumint que les mitjanes dels valors de flux i temperatures en un 
període de temps suficientment llarg, donen una bona estimació de les 
condicions d’estat estacionari. Aquest mètode es vàlid si alhora:

 1) Les propietats tèrmiques dels materials i els coeficients de 
transmissió de calor són constants en el rang de fluctuacions de tempe-
ratures durant el test.

 2) L’increment de quantitat de calor acumulada en el element es 
negligible comparada amb la quantitat de calor que travessa l’element.

c) Utilitzant la teoria dinàmica en les quantitats de fluctuacions del flux 
de calor i temperatures en l’anàlisi de les dades recollides.

La norma ISO 9868:1994 descriu que el mètode de mesura del flux de calor en 
les propietats de transmissió en els elements d’un edifici, es basa en línies per-
pendiculars de flux de calor sense significants fluxos laterals. Les propietats que 
es poden mesurar són conductivitat de superfície a superfície i transmitància 
d’ambient a ambient, si les temperatures d’ambdós ambients poden estar ben 
mesurades. 
El mètode de mesura del flux de calor es utilitzable per components que per-
metin transmissions de calor perpendiculars, o que els fluxos laterals siguin poc 
significatius, és a dir, que no hi hagi ponts tèrmics colindants, cosa que es pot 
detectar amb fotografies tèrmiques. Per millorar aquest punt es poden con-
siderar mitjanes de mesures de diferents fluxòmetres. Les dades obtingudes 
amb aquest mètode es poden comparar amb les obtingudes per càlcul mitjan-
çant la norma ISO 6946-1:1986.

Segons la norma ISO 9868  La duració mínima del test és de 72 hores si la tem-
peratura es estable al voltant del HFM. Si no és així, cal arribar als 7 dies. És útil 
enregistrar les dades en intervals de temps que permetin definir mitjanes de 
bastants valors. S’acorden intervals de 30minuts o 1 hora en el mètode de la 
mitjana, tot i que per la realització del present treball s’han realitzat mesures 
cada 10min, per tal d’obtenir un nombre major de resultats i així poder avaluar 
amb més correcció els resultats de cadascuna de les solucions constructives. 
S’ha optat per recollir les dades de tot el dia tot i que s’ha optat per fer l’anàlisi 
només amb les dades obtingudes per la nit, en el període comprés entre una 
hora després de la posta del sol i fins l’alba, per tal d’evitar els efectes de la ra-
diació solar. 

Aquest treball de camp pretén avaluar el comportament real de les 
solucions constructives que conformen l’envolupant dels habitatges ob-
jecte d’estudi.  Degut a les variacions de les condicions d’entorn dels 
edificis entre les diferents èpoques de l’any, s’ha realitzat estudi durant 
els solstici d’estiu i d’hivern, així com comprovacions intermèdies cor-
responents als mesos de primavera i tardor. Tanmateix, degut a la poca 

c. Sistemàtica de la monitorització
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severitat de la climatologia, les diferències de temperatures han estat 
molt reduïdes, cosa que provoca que els resultats siguin poc represen-
tatius en aquest darrer cas (primavera i tardor) i per tant no es tenen en 
compte els resultats obtinguts.

Per tal de col·locar els aparells, s’ha fet una primera verificació de l’exis-
tència de ponts tèrmics i/o discontinuïtats constructives per tal d’evitar 
errors en la presa de mesures. 
Seguidament s’ha disposat els fluxòmetres en els diferents punts,  adherits su-
perficialment als diferents punts de l’envolupant dels habitatges. 

Els dataloggers es col·loquen un a l’interior de l’habitatge, el més proper a la 
ubicació del fluxòmetre, i un altre a l’exterior, evitant la incidència directa dels 
rajos solars i la pluja, així com permetent la ventilació natural.

Una vegada recollides les dades s’empra el mètode de la mitjana per calcular 
els valors de les transmitàncies. Aquest mètode assumeix que la transmitància 
pot ser obtinguda dividint la mitjana del flux de calor per la mitjana de la dife-
rència de temperatures, sempre que s’hagin obtingut les dades en un període 
de temps suficient. 

Els valors obtinguts es compararan amb els de càlcul obtinguts amb el que de-
fineix la ISO 6946-1. Si existeixen diferencies significatives (>20%) pot ser degut 
a la combinació dels següents factors:

 - Els valors assumits de les propietats tèrmiques dels materials  
 no són els correctes o no són els actuals (principalment en els  
 materials aïllants)
 -Els gruixos de les capes, no s’han estimat correctament
 - Les mesures del valor U s’han obtingut sota condicions tèrmiques po 
 bres, és a dir, en diferències de temperatura interior i exterior baixes,  
 considerades en menys de 5-10 ºC de salt tèrmic.

Esquema funcionament fluxmetre

Monitorització facultad de Naútica
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 - Els valors U no s’han mesurat en elements homogenis, i per  
 tant la presència de ponts tèrmics i discontinuïtats no observa 
 des poden alterar el flux de calor de manera que aquest no ha  
 estat perpendicular a l’element  mesurat

 - Hi ha hagut convecció importants no tingudes en compte en  
 les mesures comparades.

En absència de radiació solar, generalment a causa de la velocitat de 
l’aire, el coeficient de transferència per convenció és molt més gran que 
el de radiació, i per això la temperatura de l’aire pot esser utilitzada 
sota condicions de sol tapat. En cels destapats, la temperatura radiant 
pot ser menor que la temperatura ambient, i això es especialment relle-
vant en sostres.  La radiació solar afectant a les superfícies no es detecta 
en els sensors de temperatura ambient, cosa que pot provocar errors 
en la mesura del valor U. Per tal d’evitar ambdós problemes causats per 
temperatures radiants baixes i radiació solar cal protegir, fent ombra la 
superfície exterior.

Degut als condicionants de la norma ISO respecte el numero mínim de 
resultats per tal de donar per bo els valors obtinguts és d’un mínim de 
72 hores, es va realitzar una campanya de mesures correlatius en ca-
dascun dels habitatges, mantenint un mínim de set dies els aparells en 
cada punt d’observació.  En el període d’hivern, es van repetir les me-
sures per tal d’aprofitar un període de temperatures baix, per així poder 
apreciar l’afectació respecte les mesures en un mateix període avaluat.

De cadascun dels punts avaluats s’han sintetitzat les dades obtingudes 
dels fluxòmetres i dels dataloggers, creant un full de càlcul que permet 
computar els valors per tal d’obtenir els valors de transmitància.

En aquestes taules es bolquen els valors de W/m2 obtinguts dels fluxòmetres, 
que en cada presa mesura un valor màxim i mínim i n’obté la mitja.  Els valors 
tenen signe negatiu en funció si el flux és de l’interior a l’exterior i positiu a 
l’inversa. 

Resum full de càlcul on es sintetitzen totes les dades
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Les següents columnes són les dades dels dataloggers posicionats a 
l’interior i exterior de la solució constructiva avaluada.  A continuació es 
determina la diferència entre ambdós valors per tal de poder compu-
tar-lo en la fórmula de la transmitància.  Els valors d’aquest darrer, es 
determinen en valor absolut per tal de poder fer una mitjana. Aquesta 
mitja es fa només dels valors obtinguts durant una hora després de la 
posada del sol i l’hora de la sortida del sol en cadascun dels dies avalu-
ats (dades consultades al web de la Generalitat de Catalunya).

Això ha comportat la computació de milers de resultats de mesures dividits 
en blocs d’ aproximadament 3000 resultats per cada edifici i època de l’any. 
D’aquests valors obtinguts, els valors nocturns que permeten l’avaluació són 
pràcticament el 50%.

Cal recordar que els valors mitjançant els quals s’obtenen els resultats 
de les transmitàncies són els valors nocturns per tal d’evitar interferèn-
cies de radiació solar directa o indirecta i per tal d’establir unes condici-
ons el màxim d’estables en l’entorn de la solució constructiva avaluada.

Totes aquestes dades s’han sintetitzat en els quadres dels fulls de càlcul, que 
per la seva extensió no són part d’aquesta memòria. A tall de resum i per fer 
evident els resultats de les diferents campanyes d’assaig, en les següents taules, 
es mostren els resultats dels assaigs obtinguts en tots els períodes avaluats, així 
com el valor mig de les diferents posicions avaluades. 

Aquests valors són els valors que posteriorment caldrà comparar amb els resul-
tats teòrics de càlcul previstos.

Tanmateix l’anàlisi no suposa només una determinació del valor unitari 
de la transmitància sinó que també s’avaluen les condicions de compor-
tament relacionades amb l’anàlisi dels gràfics dels valors de cadascuna 
de les solucions verificades.

Per tal de realitzar el present treball, es preveu la següent metodologia 
de treball:

 a) Caracteritzar la unitat habitatge
 b) Instrumentalització
 c) Anàlisi comparatiu
 d) Interpretació gràfica
 e) Conclusions

 

La voluntat inicial resideix en analitzar la unitat habitatge i no el conjunt 
de l’edifici, per tal de poder caracteritzar solucions constructives i no un 
anàlisi del comportament higrotèrmic de l’edifici en conjunt.

Els requisits que es platejaven per tal de poder analitzar les solucions construc-
tives tal i com estaven previstes en el projecte inicial, passaven per poder acce-
dir a unitats d’habitatges amb l’estat el més proper a l’inicial, sense haver patit 
reformes importants que haguessin pogut canviar les característiques inicials. 

I) Caracterització unitat habitatge
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canviar les característiques inicials. També un dels requisits que s’impo-
sava era poder analitzar el màxim de orientacions i encontres possibles. 

Previ a l’inici de la instrumentalització de les diferents unitats constructi-
ves, cal caracteritzar les diferents solucions. En aquest cas s’ha partit de 
la base de la documentació històrica amb la que s’ha determinat les so-
lucions constructives originals o bé de projectes d’intervenció previs. Per 
tal de verificar aquest punt s’ha extret informació de la revista AC així 
com de les publicacions del DO.CO.MO.MO. En el cas de la Casa Bloc, 
s’ha pogut accedir a la documentació del projecte i del projecte de re-
habilitació posterior,  on s’ha pogut verificar la realitat d’allò construït.

L’aproximació als edificis ha estat en una doble via: en el cas de la Casa 
Muntaner i Casa Bloc més exhaustiva amb la voluntat de monitoritzar 
el màxim de punts de l’envolupant de la façana i zones sota coberta, i 
en els altres tres cassos i gràcies a l’experiència prèvia dels dos cassos 
anteriors,  centrades en les solucions de les façanes, ja que eren els ele-
ments constructius que podíem discretitzar d’una manera més efectiva.

La tria dels habitatges ha estat primer sota una premissa de cercar les 
diferents solucions constructives que apareixen en aquell moment, des 
de la paret massissa de mamposteria de 60cm de gruix, al mur de 30cm 
de maó massís a mur de 30cm amb maó doble foradat, a la paret amb 
doble fulla amb càmara d’aire intermitja, a la solució de fulla de 14cm, 
càmara amb aïllament i envà interior. Una vegada triats els habitatges 
s’analitzen les solucions constructives de l’envolupant que conforma la 
unitat habitatge. Entenem envolupant com a qualsevol part de l’habi-
tatge que es troba en contacte amb una altre unitat que pugui tenir 
variació tèrmica.  A l’envolupant és on es produeix l’intercanvi tèrmic de 
pèrdues i guanys entre l’espai interior i exterior i que modifica les condi-
cions d’ambient interior. És també la pell de l’edifici, que el protegeix de 
la pluja i el vent. En els cassos que això ha estat possible, s’ha analitzat 
el contacte amb les mitgeres i els terres en contacte amb l’exterior.

Aquest punt cal validar-lo numèricament, avaluant la prestació que la 
solució constructiva aporta. S’ha utilitzar la metodologia de càlcul des-
crita en la norma ISO 6946, que alhora es la que s’ha tingut en compte 
alhora de redactar el CTE.
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Plànol general Casa Bloc - resaltat pis 1º11ª monitoritzat

Casa Bloc
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En el cas de la Casa Bloc es va triar el Pis 1º11ª, que es troba situat a 
la façana del Passeig Torres i Bages, però amb la particularitat que té 
tester cec, així com encontre per la part inferior amb la caixa d’escala. 
Aquest pis en l’actualitat, a part de ser un dels pocs que es mantenia 
amb l’estructura original, sent posterior a la monitorització objecte d’un 
projecte de reforma per tal de musealitzar-lo amb el mobiliari original 
del GATCPAC. Es troba en l’actualitat desocupat,  sense calefacció ni 
aire condicionat.

Les característiques constructives de l’edifici es defineixen per una estructura 
tota d’acer laminat per tal de separar les funcions de la façana, la suportació 
resolta per tant mitjançant l’estructura metàl·lica i la de protecció pel mur de 
façana, composat per un mur de 14cm amb una camara d’aire amb 2cm de 
panells de suro i un envà interior.

En l’execució dels sostres també es detecta la presència de suro en les zones de 
canvi exterior/interior en la configuració de les terrasses,  amb una polzada de 
suro per millorar el comportament respecte l’aïllament tèrmic.

Pel que fa a la configuració de les divisòries són ceràmiques senzilles en mit-
geres entre pisos i en les solucions de tancament de façana no originals, que 
conformen la zona inferior de les finestres.

Instrumentalització Casa Bloc - Joan Olona
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La coberta es descriu en el plec de concurs com “Embanets de rajola fo-
radada amb morter de ciment portland d’alçada mitjana 60centímetres 
i separació màxima de 50cm, solera de tres gruixos, sensillat amb guix 
abans d’enrajolar, un hidròfug apropiat. La solera quedarà completa-
ment lliure de totes les parets de façana i s’aixecarà al seu voltant la 
conseqüent cambra de ventilació (aquest terrat, está també aïllat amb 
planxa de suro de la qual, així com el seu cost, va comptada separada-
ment ptes 1,43 m2) ptes 23,57 m2”

Cala realitzada a la mitgera entre dos pisos on s’observa la 
disposició d’envà de maó massís de cantell - Joan Olona
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Fotografia construcció Casa Bloc- Arxiu Subirana
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Fotografia construcció Casa Bloc- Arxiu Subirana
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Visió interiorEstat actual

Punts monitoritzats

Casa Muntaner
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Imatges monitoritació

Pel que fa a la Casa Muntaner es va escollir el pis Pral 1ª, que té dues 
façanes i per tant és el pis més complex respecte l’altre tipus en la fin-
ca, i a més té encontre amb la caixa d’escala i els locals comercials. A 
l’actualitat té com a funció el de despatx d’arquitectura i disposa de 
calefacció i aire condicionat. Les condicions d’aquest habitatge utilitzat 
actualment com a oficina el feien òptim per l’anàlisi ja que es trobava 
en una doble orientació en cantonada, a més de tenir un conjunt de 
tancaments que separen amb espais interiors, que a nivell teòric tenen 
un comportament adiabàtic o semi exteriors com el nucli de comunica-
ció del vestíbul principal.

El sistema estructural en aquest cas es soluciona amb murs de càrrega, 
excepte les dues primeres crugies del carrer Muntaner que es solucio-
nen amb pilars metàl·lics. La façana llavors és de doble envà de maó 
foradat amb camara d’aire, sense cap tipus d’aïllament, i amb la única 
funció de encabir l’estructura metàl·lica. 

La solució de coberta es resolt amb envanets de sostremort sobre l’es-
tructura, disposant una capa d’aïllament de suro en la camara que es 
conforma. Sobre el solat de doble capa de rajola ceràmica es disposa 
una làmina impermeabilitzant tipus CALLENDRITE acabat amb graves 
per rebre una paviment de tova.



86

Planta distribució general - Projecte original Arxiu COAC

El pis monitoritzat és el pis 3º1ª , corresponent a la cantonada entre 
Provença i Roger de Llúria. L’habitatge està en ús i no disposa en els 
espais monitoritzats sistema de climatització, nomé calefacció de radi-
adors.
L’edifici es resolt amb estructura de parets de càrrega de maó de 30cm 
essent la façana element portant amb solució mixta en l’estintolament 
de la zona del menjador que arriba al pla exterior de la línia de balcó. 
Només en la zona amb del voladís de façana i en la zona del tancament 
més a pla de façana es resolt amb una estructura metal-lica de poca 
dimensió.

3 Avellaneda J. L’adequació de 
la Tecnologia Constructiva i 
l’Arquitectura 
“ L’acabat exterior arrebossat 
és molt menys durable que la 
pedra artificial o que el totxo, 
com s’ha pogut comprovar pos-
teriorment. Podríem dir que les 
solucions constructives donades 
a aquesta façana no fan que 
sigui un  de les menys racionals, 
paradoxalment, de Duran i no 
creiem que sigui perquè una ar-
quitectura racionalista no pogui 
construir-se adequadament sinó 
perquè la utilització d’aquest 
llenguatge l’any 1933 semblava 
un fet massa avançat per la tec-
nologia constructiva de què es 
diposava i que es feia servir.    

Roger de Llúria 134, Casa Mercè Ymbern de 
Cardenal. Duran y Reynals3
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Cal destacar la solució en que es conforma el tancament de la zona de la sala 
d’estar, en concret de la finestra en guillotina de la obertura en bandera. Aques-
ta té una obertura en vertical però descendent, que es resolt amb un tanca-
ment de doble full en la façana per tal de generar un espai que permeti reco-
llir la obertura d’aquest tancament, què és total en el cas de la seva obertura. 
Aquesta és una solució que ja havia realitzat en el projecte de la Casa Espona, 
essent més o menys optima de cara al tancament però que genera una proble-
màtica associada a la transmissió tèrmica en aquesta zona en concret.

Foto estat previ rehabilitació - Arxiu COAC

Foto estat actual - Joan Olona
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Detalls fusteria extrets de J. Avellaneda - L’Adequació de la Tecnologia Constructiva i l’Arquitectura
corresponents a edifici Espona del carrer Campo Vidal. REVISTA CAU
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En el cas  de la finca del carrer París 127 es van monitoritzar els pisos 
6e3ª i 6e4ª per tractar-se de orientacions diferents, ja que es tracta de 
dos habitatges amb façana a carrer París (est) i l’altre a l’interior de l’illa 
(oest).
En aquest cas es tracta d’una façana de maó massís vist de 30cm de 
gruix en la configuració de la façana principal, i una façana de maó 
massís de 30cm amb acabat arrebossat i pintat en la façana posterior. 
En el cas de les obertures, són finestres no originals resoltes amb tan-
caments d’alumini contemporanis. En ambdós casos els pisos disposen 
de climatització.

Habitatges del carrer Paris 127 - Pere Benavent 
1935-1940

Aquarela original i portada plànols obra - Joan Olona
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L’edifici de la facultat de Náutica es composa de soterrani, planta bai-
xa i dues plantes pis, que per la part central, formen una galeria que 
dóna a un pati. El Hall disposa d’una immensa claraboia a l’altura de 
la coberta de l’edifici, que és plana. Les galeries de cada pis donen al 
Hall. Disposa d’una escala d’honor que condueix a les dependències 
principals de l’edifici.
L’estructura vertical de l’edifici es composa de murs de maó massís amb 
material hidràulic conglomerant. Aquests paraments estan revestits per 
l’exterior amb pedra (artificial o natural) o estuc. Les pilastres perime-
trals són de pedra artificial armada imitació a pedra Montjuïc. Les co-
lumnes són de pedra natural de Montjuïc. Els blocs de pedra artificial 
disposen d’armat interior. La composició de façana fa variable els grui-
xos objecte d’estudi. En les façanes amb estuc, el gruix és de 45cm, 
mentre que les zones revestides amb pedra artificial tenen de 60 a 100 
cm de gruix total. A la coberta hi ha dues solucions diferenciades: la 
part que cobreix el vestíbul és una gran claraboia que al seu torn té una 
segona claraboia amb armadures metàl·liques en coberta. La coberta 
general de l’edifici es resol amb una coberta ventilada amb una cambra 
d’aire d’uns 70 cm d’alçada, amb paviment de lloses de pedra artifici-
al. Les fusteries de l’edifici, en general, encara conserven les solucions 
originals de fusteria de fusta, vidre senzill i porticons interiors, així com 
proteccions solars amb persianes de llibret orientables.

Facultat de Nàutica de Barcelona (1932) Joaquim 
Vilaseca - Adolf Florensa

Estat actual - Joan Olona
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Planta distribució - UPC

Monitorització - Joan Olona
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II) Instrumentalització                                                   

Com ja s’ha comentat, cal diferenciar dues instrumentalitzacions dife-
rents: la casa bloc i la casa muntaner van ser els primers edificis que es 
varen realitzar assaig estiu i hivern, descartant-se els valors de tardor 
i primavera per ser poc rellevants. En els altres casos, facultat de nau-
tica, Casa Mercè Ybern i Carrer Paris es van monitoritzar només a una 
estació.

Degut als condicionants de la norma ISO respecte el numero mínim 
de resultats per tal de donar per bo els valors obtinguts és d’un mínim 
de 72 hores, es va realitzar una campanya de mesures correlatius en 
cadascun dels habitatges, mantenint un mínim de tres dies els aparells 
en cada punt d’observació.  En el període d’hivern, es van repetir les 
mesures per tal d’aprofitar un període de temperatures baix (en els ca-
sos citats), per així poder apreciar l’afectació respecte les mesures en un 
mateix període avaluat. De cadascun dels punts avaluats s’han sintetit-
zat les dades obtingudes dels fluxòmetres i dels dataloggers, creant un 
full de càlcul que permet computar els valors per tal d’obtenir els valors 
de transmitància.
En aquestes taules es bolquen els valors de W/m2 obtinguts dels fluxòmetres, 
que en cada presa mesura un valor màxim i mínim i n’obté la mitja.  Els valors 
tenen signe negatiu en funció si el flux és de l’interior a l’exterior i positiu a 
l’inversa. Les següents columnes són les dades dels dataloggers posicionats a 
l’interior i exterior de la solució constructiva avaluada.  

A continuació es determina la diferència entre ambdós valors per tal de poder 
computar-lo en la fórmula de la transmitància. Els valors d’aquest darrer, es de-
terminen en valor absolut per tal de poder fer una mitjana. Aquesta mitja es 
fa només dels valors obtinguts durant una hora després de la posada del sol i 
l’hora de la sortida del sol en cadascun dels dies avaluats.

En total s’han computat 11.624 mesures, dividides en blocs d’ aproximadament 
3000 resultats per cada edifici i època de l’any. D’aquests valors obtinguts, els 
valors nocturns que permeten l’avaluació són pràcticament el 50%. Cal recor-
dar que els valors mitjançant els quals s’obtenen els resultats de les transmi-
tàncies són els valors nocturns per tal d’evitar interferències de radiació solar 
directa o indirecta i per tal d’establir unes condicions el màxim d’estables en 
l’entorn de la solució constructiva avaluada. 
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III) Anàlisi comparatiu

Centrem ara l’anàlisi amb la observació dels valors obtinguts de les 
mesures d’estiu i hivern en els casos dels dos primers edificis, primer 
individualment i després realitzant la comparació entre ells.

Casa Muntaner

En una primera visió inicial dels resultats obtinguts, es detecta dues pri-
meres conclusions a nivell general:

 a) Els valors promig de les solucions constructives són similars i  
 permeten determinar que la solució tipus de doble full de maó  
 doble foradat té una U=1.52W/m2K  

 b) La solució de la façana de Rector Ubach (oest planta baixa  
 duplex), presenta una transmitància superior a la resta, degut a  
 la composició diferent del full, corresponent a massís de fàbrica  
 de maó de 30cm, de U=2.02W/m2K
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Casa Bloc

Els valors obtinguts permeten generalitzar tres conclusions de caràcter 
general:

 a) Hi ha un grup de façanes  amb una U=1.145 W/m2K. 

 b) Hi ha una façana que associada amb la mitgera, té uns valors que es  
 podrien associar a un pont tèrmic U=3.52 W/m2K.
 
 c) El forjat presenta una U=1.26 W/m2K  molt similar a la solució de  
 façana

Taula resum valors previstos i valors obtinguts en medició in situ. Casa Bloc
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Casa Mercè Ybern

Els valors obtinguts mesurats en les façanes ambdues amb la mateixa 
composició però amb orientació lleugerament diferent una a nord i oest

 a) Ambdues façanes presenten una transmitància similar amb  
 un rang de entre  U=1,29 W/m2K i 1,50 W/m2K  .

Casa Paris 127

Els valors obtinguts es podrien considerar més o menys proporcionals 
en ambdues solucions constructives de les dues façanes analitzades.

 a) La façana principal presenta una transmitància de U=2.27  
 W/m2K  
 b) La façana posterior es contempla una transmitància de  
 U=2.80 W/m2K  .

Tanmateix, cal diferenciar la façana posterior de la principal ja que aquesta dar-
rera, té un comportament més estable respecte els valors computeritzats de les 
transmitàncies mentre que la façana posterior té molta variabilitat en aquests 
valors, segurament per la seva diferent orientació.

Facultat de Nautica

Els valors obtinguts corresponen a la monitorització de l’edifici en la zona de la 
sala noble, orientació oest durant el període de desembre del 2012.

 a) La façana analitzada en el períodes s’estima una transmitàn  
cia de entre U=1.46W/m2K  i U=1.78 W/m2K.

Resum de valors teórics i obtinguts.
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Una vegada obtinguts els resultats calia analitzar els valors i la cor-
relació de resultats per tal d’avaluar-ne no tant el valor absolut de la 
mitjana de la transmitància sinó poder entendre el comportament de 
les diferents solucions constructives, en els diferents moments de les 
condicions tèrmiques.

Per tal de realitzar aquest estudi, s’ha realitzat la representació gràfica 
de les dades, a fi efecte de manifestar visualment la relació que guar-
den entre si les dades analitzades, així com per avaluar el comporta-
ment del procés en el temps per tal de permetre interpretar el fenomen 
de la transmissió de calor i el comportament de les diferents solucions 
constructives entre si.

Tal com indica la norma ISO 9869 cal aportar les dades amb dos agru-
paments:

 a)  El primer on consti les temperatures interior e exterior i el  
 flux de calor, és a dir, les dades obtingudes directament del tre 
 ball de camp.

 b) Les dades computades de diferència de temperatures i  
 transmitàncies.

La mateixa norma indica que per tal de validar el segon tipus de grà-
fic, que permet mostrar el valor U, si els valors es computen i mostren 
després de cada mesura, la gràfica denota una convergència cap a un 
valor asimptòtic4, que es tant proper al valor real si es compleixen les 
següents condicions, que caldrà verificar en tots els cassos;

 a) El calor contingut en l’element és el mateix al principi i al fi- 
 nal de l’enregistrament

 b) L’aparell HFM no es troba exposat directament a la radiació  
 solar.

 c) La conductibilitat de l’element es la mateixa durat el test

Per tal de garantir aquests punts, s’identifica que cal realitzar l’assaig 
durant el període nocturn. Tanmateix, en la següent part, identifiquem 
les variables i/o condicions que poden alterar o modificar la condició 
d’avaluació prestacional de la transmitància.

Així, respecte els dos valors que computaritzats ens defineixen la trans-
mitància, flux i diferència de temperatures, primer de tot identificarem 
els factors que condicionen la obtenció dels posteriors valors de trans-
mitància.

4       ISO 9869 Thermal 
insulations- Building 
elements – In situ 
measurement of thermal 
resistance and thermal 
transmittance
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Diferència de Temperatures.

I. Necessàriament els valors de la diferència de temperatures han de ser mínim 
10ºC ja que sinó, l’estratigrafia de les temperatures al tancament és tant suau 
que no hi ha flux d’energia a través del tancament.

II. En els climes temperats com el mediterrani, el règim de funcionament estiu/
hivern és molt diferent, ja que el règim harmònic entre el dia i la nit, conegut 
amb el nom d’inercia tèrmica, implica que a l’estiu es provoca un confort gràci-
es a aquest mecanisme, que no es troba a l’hivern.
  
Flux de calor

I. Existeixen diferències clares entre el comportament de flux entre el règim 
d’estiu i hivern, lligat a l’ús i al confort dels usuaris.

II. El flux d’energia que travessa un tancament va directament proporcional a 
l’usuari. Així es detallen les variacions entre els habitatges amb calefacció/cli-
matització i en el règim diari/cap de setmana.

Als valors de transmitància representats en les gràfiques, mostren la 
convergència asimptomàtica prevista, menys en algun cas puntual.
Una vegada identificats aquest punts generals, particularitzarem ara en cada 
cas objecte d’estudi per tal de poder identificar aquells factors claus lligats a les 
solucions constructives analitzades.
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CASA MUNTANER

El comportament estiu/hivern és molt diferent sobretot lligat a les diferències 
de temperatures comptabilitzades. A l’estiu es pot observar que mentre que 
la temperatura interior és manté més o menys constant al llarg del procés, les 
variacions en les temperatures exteriors suposen uns valors que es compensen, 
entre els valors per damunt i els valors per sota de la temperatura interior. 
Això lligat a que els flux d’energia són molt baixos ( aproximadament 2W/m2), 
ens remet al concepte d’inercia tèrmica, és a dir, que quan els valors de les tem-
peratures exteriors podien condicionar a l’augment de temperatura del mur, i 
per tant la possible transmissió d’aquesta energia a través del tancament, això 
queda compensat a que les temperatures exteriors al cap d’unes hores són més 
baixes que les interiors i per tant el sentit del flux d’energia canvia i va ara en 
el sentit oposat. Aquest comportament l’associem a  l’existència d’una càmara 
d’aire que té un funcionament de coixí tèrmic.

El factor usuari també es detectable en les mesures realitzades a l’estiu, 
en concret en la zona del sostre en contacte amb la terrassa superior. 
Mentre que les temperatures es mantenen amb un comportament si-
milar entre els dies laborals i els caps de setmana, el flux presenta uns 
valors del aproximadament 7W/m2 mentre hi ha usuaris i per tant, cli-
matització, i 0W/m2 durant el cap de setmana quan no hi usuaris i per 
tant, climatització.

Aquest fet però, no es igual en el cas del comportament del règim d’hi-
vern, ja que les diferencies entre l’interior i l’exterior es mantenen més 
o menys constants al voltant dels 10ºC amb flux variables, ara en funció 
clarament del règim de funcionament. Mentre que durant la setmana 
laboral (recordem que l’ús actual de la unitat funcional monitoritzada 
és de despatx) el flux té unes fluctuacions diverses, en el cap de setmana 
té unes oscil·lacions més o menys repetitives. Això es deu a que mentre 
que durant la setmana el sistema de producció d’energia (calefacció) 
varia en funció de les necessitats de l’usuari a temps real, durant el cap 
de setmana els condicionants són un règim de funcionament estable a 
una temperatura de consigna sense cap possible alteració de l’usuari. 
Així podem monitoritzar un flux més o menys estable al voltant dels 
15W/m2) en el cas del cap de setmana, mentre que en funció de l’ús es 
belluga en periodes de 10W/m2 a 15W/m2 durant la setmana laboral.

IV) Interpretació gràfica
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RESUM DADES CASA MUNTANER

         Oest Cantonada

Gràfiques de temperatures i flux de calor

Estiu

Flux

Hivern

SETMANA LABORAL CAP DE SETMANA

Flux ± 15 

Δt ± 10ºC 
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                    U = 1.73 W/m2ºC       Estiu   

Síntesi de dades de diferència de temperatures i transmitància

             U = 1.42 W/m2ºC                       Hivern 
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Gràfiques de temperatures i flux de calor 

Estiu

Síntesi de dades de diferència de temperatures i transmitància

  Estiu   U = 2.61 W/m2ºC 
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CASA BLOC

En el procés de monitorització d’aquest cas, que recordem no té usuaris 
ni sistema de calefacció o climatització, es va poder monitoritzar dife-
rencies de temperatures molt baixes, en valors de entre 0 i 5ºC de di-
ferència màxima. Tanmateix, hi ha una diferència clara entre els valors 
de flux d’energia entre estiu i hivern. Mentre que en el règim d’estiu els 
fluxos són pràcticament nuls, cal destacar que les temperatures moni-
toritzades suposen uns valors perfectament normatius des del punt de 
vista actual, suposant que 25ºC es poden considerar temperatures de 
confort en el període d’estiu.

A l’hivern tot i tenir diferències de temperatura de entre 0 i 5ºC, els flu-
xos d’energia es situaven al voltant de entre 0W/m2 i 8W/m2. Per tant, 
es evident que el règim de comportament de l’edifici durant l’estiu és 
molt més correcte que el funcionament a l’hivern.

També volem destacar que així com la normativa actual, considera adi-
abàtic un tancament entre dos usos iguals, en el cas de la Casa Bloc 
varem monitoritzar també el tancament que dividia els dos habitatges 
contigus, que està resolt amb un envà de 4cm de maó massís.

Els resultats de flux comptabilitzats són molt elevats, degut a la diferència d’ús 
de les dues unitats d’habitatges, un calefactat i l’altres sense. Així aquest punt 
que per normativa s’ha d’estimar que no hi ha pèrdua d’energia, es en realitat 
un gran flux d’energia entre ambdós unitats d’habitatge.



103

RESUM DADES CASA BLOC

                                   Est part cega

Gràfiques de temperatures i flux de calor

Estiu

Hivern
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            U = 0.81 W/m2ºC                     Estiu 

       U = 1.55 W/m2ºC   Hivern
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CASA MERCÈ YBERN

En aquest cas també es va realitzar una monitorització a l’estiu i un altre 
a l’hivern. El primer cas es va desestimar degut a que l’usuari realitzava 
una “climatització” de l’espai interior basat en el contacte directe amb 
l’exterior (mantenir les obertures de façana unes quantes hores al dia 
obertes) cosa que suposava una lectura del tot incorrecte.

En la monitorització de l’edifici durant el període d’hivern es van poder 
computar diferències de temperatures al voltant dels 10ºC i uns valors 
de flux de calor estimats entre 8 i 18W/m2.

En aquest cas, es va poder per tant obtenir una bona monitorització gràcies 
als valors de diferència de temperatura obtinguts i per tant, suposen una gran 
credibilitat als valors de les transmitàncies obtinguts, remetent-nos a un règim 
estacionari correcte.
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                U = 1.29 W/m2ºC                  Hivern      

RESUM DADES CASA MERCÈ YBERN
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CASA PARIS 127

Aquí la monitorització va voler determinar la influència entre les solu-
cions de les façanes principals i posterior i la seva diferència d’orienta-
ció. Tanmateix el factor clau  per determinar la variació entre ambdues 
façanes passa per l’ús interior. Mentre que la façana principal que no 
disposa ni s’utilitza els equips d’aire condicionat, el flux d’energia es 
pràcticament zero, en la façana posterior els fluxos es mantenen sobre 
el valor de 5-8W/m2, degut a l’ús dels equips d’aire condicionat.

En aquest cas, tot i que es monitoritza un comportament harmònic entre les 
temperatures exteriors i interiors, no hi ha un aprofitament d’aquest fenomen 
degut a que es tracta d’un element massís sense càmera d’aire que, com hem 
vist en el cas de la Casa Muntaner podia tenir funció de coixí tèrmic. 

Cal destacar que en cas que les temperatures exteriors/interiors siguin molt 
iguals els valors de les transmitàncies no es poden tenir en compte ja que tenen 
tendència a infinit i per tant, a no ser valorables.
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RESUM DADES CASA PARIS 127

Edifici Paris 127 - juliol 2014
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                  Façana posterior

  U = 2,27-2,80 W/m2ºC                        Estiu
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FACULTAT NAUTICA

En aquest cas cal destacar que la diferència de temperatures exteriors/
interiors es mantenen més o menys constants al voltant dels 10ºC i els 
flux d’energia també es tant situats en l’ordre de 10W/m2. La interpre-
tació directa d’aquests valors s’estima correcte per tal de poder obtenir 
els valors de les transmitàncies.

No es va poder monitoritzar l’edifici durant l’època d’estiu, però altres 
casos estudiats pel doctorand han pogut estimar que el règim de fun-
cionament d’estiu llligat a una bona política d’ús, comporta uns valors 
de les transmitàncies fins i tot inferiors als previstos inicialment, degut 
principalment al comportament d’inercia del tancament. 

Així, una vegada el tancament ha establert un règim de funcionament estrati-
gràficament proporcional (la variació de temperatura en el tancament és ho-
mogènia entre les diferents parts del tancament) el flux d’energia s’estabilitza. 
Les mesures inicials de flux són altes quan a l’hivern inicio el procés de genera-
ció de calor intern, però aquest flux es redueix en el moment que ja he generat 
l’estratigrafia tèrmica en el tancament (“he escalfat la paret”). El règim de funci-
onament llavors es proper a l’estacionari.

A l’estiu, aquest fet és molt més evident, degut a que les variacions de les tem-
peratures interiors (augment de temperatures que poguessin reduir el confort) 
a través del flux d’energia de l’exterior (temperatures més altes) a través del 
tancament, no s’arriben a donar ja que en el moment que el sistema està a punt 
d’aconseguir una estratigrafia tèrmica en el tancament (“escalfar el mur des de 
l’exterior”) la reducció de temperatura en el període de nit provoca que el flux 
de calor retorni cap a l’exterior i es redueixin els valors de temperatura interna 
del mur.
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        U = 1,46-1,78 W/m2ºC     Hivern   

                   Façana ponent
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V) Conclusions a la interpretació gràfica

Per tal de determinar el valor instrumental exacte de les solucions constructives 
analitzades, cal definir els condicionants que permetin identificar correctament 
els valors de les transmitàncies dels tancaments dels edificis objecte d’analisi.

La lectura directa sobre el valor de la transmitància és una simplificació de les 
dades que s’obtenen en el procés de monitorització segons la norma ISO 9868. 
Aquesta norma, identifica clarament la metodologia per tal de valoraritzar el 
valor de la transmitància en l’edifici. En cap cas, però, estableix les condicions 
que els canvis estacionals pugui suposar en l’obtenció de les mesures (només 
estableix el condicionant de mesura nocturn). Cal destacar que en aquest pro-
cés d’assaig podem discernir el comportament real de l’edifici respecte el flux 
d’energia a través del tancament objecte d’anàlisi, així com tenir a temps real 
els valors de les temperatures interiors dels edificis i per tant, valorar el confort 
intern dels usuaris.

Degut a que la metodologia es basa en la comparació entre les mesures realit-
zades “in situ” i els valors de les transmitàncies originals, i tenint en compte que 
els valors de càlcul teòric de les transmitàncies depenen del gruix i conductivi-
tat dels materials originals, cal per tant, aprofundir amb la documentació dels 
materials i les tècniques constructives originals.

Les mesures realitzades segons la norma ISO 9868 depenen de tot un seguit 
de condicionants, ja que els valors que permeten determinar U són flux que 
travessa el tancament i diferència de temperatura, i per tant, cal analitzar cor-
rectament quin és el comportament temporal respecte aquest dos valors. Si no 
es detecta flux a través del tancament no hi ha pèrdues i per tant, no te sentit 
valorar la transmitància. La variació del flux en funció de l’ús és un factor clau 
per valorar la necessitat d’utilitzar o no el valor de la transmitància en els tan-
caments.

En el transcurs de la investigació, paral·lela a la realització d’aquesta tesi, s’ha 
confrontat que la monitorització de les transmitàncies ha de ser, una part més 
de l’obtenció de dades per tal relacionar i obtenir el comportament real de l’edi-
fici (guanys, pèrdues i producció energètica). L’anàlisi de les dades durant el 
funcionament de l’edifici són un factor clau per tal de determinar l’adequació 
de les solucions constructives de l’envolupant5.

5
  

   Per més informació al res-
pecte consultar. El cas de la 
Casa Glauber a Bolzano, Ma-
nuel Benedikter. Es tracta de 
la restauració d’una ala de 
la Casa Glauber, amb criteris 
de restauració i aconseguint 
el segell CasaClima A+ pro-
pi de la regió de Bolzano. 
Aquest edifici està essent 
monitoritzat a temps real 
per EURAC (The European 
Academy of Bozen/Bolzano 
(EURAC)) poden validar que 
el consum anual ha estat de 
30 kWh/(m²a), però variable 
en funció del usuari.
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