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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Objectiu i Abast del Treball 
 

L’objectiu d’aquest treball és fer un recull de les tècniques més interessants que es poden utilitzar 

en el disseny d’un Edifici de Consum Gairebé Nul; elaborant d’aquesta manera, una guia que 

contingui de manera clara i ordenada quins són els elements constructius que s’utilitzen en 

l’actualitat per al disseny d’aquest tipus d’edificacions, i seleccionar quines són les més adequades 

per a la seva instal·lació en edificis situats a Catalunya.  

Per tal d’aconseguir-ho es realitzarà un estudi de quines pràctiques s’estan realitzant a l’actualitat 

en aquest tipus d’edificacions a nivell Europeu on s’està buscant un disseny més passiu i aïllat de 

l’entorn, i per l’altra banda també ens fixarem en quines tècniques s’utilitzen en edificacions 

bioclimàtiques, més esteses en entorns càlids. 

Per a cadascun dels elements es defineix quin és el seu principi de funcionament, els paràmetres 

més rellevants i valors de referència. 

En un Edifici de Consum Gairebé Nul entren en joc factors d’estalvi vinculats al disseny passiu i 

factors vinculats a les instal·lacions d’energies renovables. L’abast d’aquest treball es centra en 

les tècniques passives per a l’estalvi energètic. 
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Figura 1. Factors vinculats als Edificis de Consum Gairebé Nul 

 

 

 

1.2 Antecedents 
 

En un futur molt proper es fa evident que ens enfrontarem a l’escassetat de les fonts d’energia 

fòssils i a l’augment de les temperatures a nivell global, el que fa preveure una pujada important 

en els preus d’aquestes energies, i per tant, un cost superior per poder climatitzar i fer funcionar 

les instal·lacions dels edificis durant la seva vida útil. 

Davant d’aquestes perspectives comencen a emergir els edificis anomenats “de Consum Gairebé 

Nul”, amb l’objectiu de reduir al màxim la dependència dels combustibles fòssils, i a canvi, poder 

proveir-se de les energies renovables i de la conservació de l’energia a partir del seu disseny, de 

manera que en un còmput anual s’equilibri la demanda i la producció d’energia per part de l’edifici. 
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2. QUÈ ÉS UN EDIFICI DE 

CONSUM GAIREBÉ NUL? 

2.1 Edificis de Consum Gairebé Nul 
 

Un Edifici de Consum Gairebé Nul és un edifici amb necessitats energètiques reduïdes, en gran 

mesura gràcies a una major eficiència energètica, i amb les necessitats energètiques cobertes per 

fonts d’energia renovable presents en el propi edifici o en l’entorn d’aquest. 

Segons recull la Directiva Europea 2010/31/UE[1], un Edifici de Consum Gairebé Nul, és un edifici 

“que té un nivell d’eficiència energètica molt alt perquè requereix un consum d’energia quasi nul o 

molt baix per funcionar i que en molt àmplia mesura aquesta energia prové de fonts d’energia 

renovables, produïdes in situ o en l’entorn”. 

 

Figura 2. Demanda i producció d'energia en edificis unifamiliars de Noruega 
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Tot i les definicions oficials que s’estan presentant a nivell de la Unió Europea, el concepte d’ 

Edifici de Consum Gairebé Nul no és nou. Aquest concepte existeix des de fa anys però amb 

diferents nomenclatures. Com veurem més endavant s’estan fent esforços importants per a 

aconseguir estandarditzar aquest concepte i obtenir una definició i requisits exigibles a complir per 

a cada país. 

El nom que es dóna a aquest tipus d’edificació és ambigu. No queda clar què significa “quasi nul”, 

i per aquest motiu també és important que es quantifiqui numèricament quan un edifici pot ser-ho. 

Podem diferenciar tres nivells d’exigència relacionats:  

 Edificis de consum gairebé nul: són els que no arriben a produir tota l’energia que aquest 

consumeix en condicions normals d’ús, però s’hi acosta. És important en aquest cas definir 

quina quantitat màxima d’energia primària externa pot necessitar. 

 Edificis de consum Nul: són edificis que produeixen tota l’energia que necessiten en 

condicions d’ús normals. En aquest cas no caldria imposar un criteri numèric de demanda 

ja que s’entén que sempre estarà coberta. 

 Edificis de consum positiu: es tracta d’edificis que produeixen més energia de la que 

consumeixen en condicions d’ús normals. Per tant, es produeix un excedent d’energia, 

amb la possibilitat de vendre o emmagatzemar. 

Aquesta demanda de quantitat d’energia primària externa depèn de varis factors: 

 La quantitat d’energia que necessitem per a fer funcionar les instal·lacions i  

electrodomèstics de l’edifici. 

 La quantitat d’energia que és possible estalviar a través del disseny i materials utilitzats en 

l’arquitectura de l’edifici. 

 La quantitat d’energia que es pot produir mitjançant fonts renovables pròpies i/o de l’entorn. 

 

Per tal d’aconseguir una reducció de l’energia per al funcionament de les instal·lacions de l’edifici, 

haurem de tenir en compte diferents aspectes en el procés de disseny de l’edifici:  

 Una arquitectura passiva que permeti optimitzar l’envolupant de manera que es faci un bon 

aprofitament de l’energia del sol. A l’hivern cal fer una bona captació de calor alhora que es 

redueixen al màxim les pèrdues; mentre que a l’estiu cal evitar l’entrada de calor provinent 

del sol i mantenir fresc l’interior. 
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 Instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables provinents del propi edifici 

o del seu entorn, amb l’objectiu de cobrir les necessitats elèctriques, climàtiques i de 

ventilació, en cas que no es donin les condicions necessàries per aconseguir el nivell de 

confort adequat a través del disseny arquitectònic de l’edifici.  

 Instal·lacions i electrodomèstics de baix consum. 

 Instal·lacions domòtiques que permetin optimitzar el funcionament de l’arquitectura passiva 

i les instal·lacions de l’edifici. 

 

2.2 El concepte d’Eficiència Energètica 
 

Per tal d’entendre què és un Edifici de Consum Gairebé Nul, cal que ens familiaritzem amb el 

concepte de Eficiència Energètica. 

L’Eficiència Energètica és una pràctica que té com a objectiu reduir el consum d’energia obtenint 

el mateix servei. 

En el món de la construcció, una millor Eficiència Energètica s’aconsegueix bàsicament a través 

dels materials utilitzats, el disseny de la construcció, les instal·lacions i els electrodomèstics; però 

també en la manera com els usuaris interactuen amb l’edifici (aquest últim cas no és quantificable 

previ a l’ús). 

L’eficiència energètica d’un edifici es pot quantificar de manera oficial a través del Certificat 

d’Eficiència Energètica. Segons [2] aquest certificat és redactat per un tècnic competent i 

quantifica el consum energètic anual per metre quadrat de l’habitatge o edifici, així com les 

emissions de diòxid de carboni d’aquest, sempre en condicions d’ús normals. Segons el resultat 

obtingut es dona una classificació a l’edifici / habitatge, corresponent a una lletra de la A a la G, on 

la A és la millor classificació i la G la pitjor. 

Per a realitzar aquest càlcul, es tenen en compte tant els aspectes arquitectònics (superfície i 

orientació de les façanes, materials de construcció de l’envolupant, mesures de les obertures 

exteriors, protecció solar...)  com les instal·lacions de l’immoble. Les dades són introduïdes en un 

programa informàtic i s’obté una classificació, que correspon a un gradient de consum d’energia 

anual expressat en kWh/m2, i les emissions de CO2 anual expressat en kgCO2/any i m2. 

El Certificat d’Eficiència Energètica és obligatori des que es va aprovar la Llei 235/2013 del 5 

d’abril del 2013 per a qualsevol immoble de nova construcció, i per a immobles existents que es 

vulguin vendre o llogar. 
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Figura 3. Valors de classificació energètica segons consum 

 

 

Figura 4. Valors numèrics de classificació energètica 

 

El consum d’energia provinent de fonts renovables envers la provinent d’energies no renovables 

es sol indicar en un percentatge (%), i el resultat numèric d’aquest balanç es sol indicar en 

Kwh/m2 any. 

Aquest Balanç energètic pot ser positiu (es produeix més energia que la que es consumeix), pot 

ser zero (es produeix la mateixa energia que es consumeix), o pot ser negatiu (es produeix menys 

energia que la que es consumeix), i per tant serà necessari el consum d’energia provinent de fonts 

no renovables. Aquest últim cas seria en el que es trobaria un Edifici de Consum Gairebé Nul. 
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2.3 L’Arquitectura Passiva 
 

La majoria dels edificis construïts actualment supleixen el seu disseny poc pensat per 

l’aprofitament dels recursos naturals amb enormes consums energètics de calefacció, refrigeració i 

condicionament de l’aire. Com hem pogut arribar a aquest punt? 

Amb l’arribada de la revolució industrial i el conseqüent increment de la capacitat de producció de 

les fàbriques va provocar un èxode massiu de la població rural a les ciutats, augmentant la seva 

població d’una forma descomunal. Aquest augment ràpid, desordenat i sense criteris de la 

població, va provocar la formació de suburbis superpoblats, amb condicions insalubres i amb falta 

d’higiene, on les malalties s’escampaven formant epidèmies de manera habitual. Aquests suburbis 

sorgien molts cops al voltant de les fàbriques, amb la convivència prop dels residus i contaminació 

que aquestes generaven, a més de la falta de serveis i poques condicions d’habitabilitat, i una 

població marginada socialment[3]. 

No va ser fins al cap d’unes dècades que els tècnics de l’època es van adonar que aquestes 

ciutats industrials tenien un problema amb la falta de ventilació, il·luminació i higiene necessaris 

per portar una vida saludable, i es va iniciar un camí que va portar a una millora en la urbanització, 

consistent principalment en eixamplar els carrers, dotar les ciutats de serveis públics i millorar la 

qualitat dels edificis per tal de fer-los més habitables.  

 

Figura 5. Londres en plena època industrial 

 

Els criteris que s’utilitzaven en l’arquitectura popular, fruit de l’experiència en la successió de les 

generacions, es van perdre i deixar de banda, pensant que la tecnologia pot substituir la 

il·luminació, la ventilació i la calor del sol. 
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Aquestes tècniques utilitzades ancestralment, centrades sobretot en l’aprofitament de l’energia 

solar i l’adequació de l’edificació al seu entorn, es poden englobar dins el concepte modern 

d’Arquitectura Passiva. 

El concepte d’edifici passiu és molt antic, però va ser a la dècada dels ’70 quan hi va haver un 

ressorgiment de l’interès per recuperar les tècniques per al seu disseny i construcció, en gran part 

a causa de la crisi del petroli de 1973. Va ser però als anys 90, amb la creació de l’estàndard 

alemany Passivhaus quan es va impulsar realment la construcció d’aquest tipus d’edificis.  

L’estàndard Passivhaus va fixar a través de la investigació realitzada pels seus fundadors, uns 

valors numèrics objectiu que han de complir els edificis per tal de ser certificats com a Passivhaus. 

Aquest estàndard nascut a Alemanya ha marcat de manera rellevant el camí a seguir per al 

disseny d’edificis passius a l’Europa central i nord, on predomina el clima continental, en el que és 

necessari centrar-se en l’aïllament tèrmic i l’estanquitat per evitar pèrdues de calor; tot i que està 

per provar la seva eficàcia en els països de clima mediterrani on s’afegeix la necessitat de protegir 

l’edifici del sol a l’estiu per no incrementar la demanda de refrigeració.  

L’Arquitectura Passiva és un conjunt de tècniques pel disseny i construcció d’edificis amb l’objectiu 

de reduir l’energia necessària per a escalfar i refrigerar un edifici mantenint temperatures dins el 

rang de confort, i una alta qualitat de l’aire interior. L’assoliment d’aquests objectius es basa en 

l’aprofitament de la radiació solar a l’hivern i en la protecció d’aquest durant l’estiu, i aplicant 

diferents estratègies per a la renovació de l’aire interior. 
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3. PER QUÈ NECESSITEM 

EDIFICIS DE CONSUM GAIREBÉ 

NUL? 

 

3.1 El Protocol de Kyoto i la Directiva Europea 2010/31/UE 
 

L’entrada en vigor del Protocol de Kyoto el 16 de febrer del 2005 va suposar que 164 països de tot 

el món estiguessin legalment obligats a reduir les seves emissions de sis gasos d’efecte 

hivernacle, en un 5,2% de mitjana global, en el període comprès entre 2008 i 2012, respecte els 

nivells mesurats al 1990. Entre els països signants es troba Espanya. En aquesta primera fase 

d’implantació, el Protocol només afectava al sector industrial i de producció d’energia. 

En una segona fase, iniciada després de la Cimera del Clima de Doha (18ª Cimera de Nacions 

Unides sobre Canvi Climàtic) l’any 2012, es va acordar prorrogar el període de compromís del 

Protocol de Kyoto fins al 2020. En aquest cas es van marcar com a objectius: 

 Mantenir l’augment de la temperatura global per sota dels 2ºC, respecte els nivells pre-

industrials. 

 Reduir fins al 2020, els nivells de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% 

respecte als nivells de 1990. 

 Reduir un 30% els nivells d’emissions d’efecte hivernacle si s’aconsegueix un acord 

internacional.  

En la passada Cimera del Clima de París el 12 de desembre del 2015 [4], es va arribar a un acord 

que va marcar els objectius en matèria de reducció de l’escalfament global  després del 2020, que 
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és quan entraran en vigor els compromisos adoptats pels 195 països assistents. Els compromisos 

adoptats  van ser a grans trets: 

 Mantenir l’augment de la temperatura mitjana global per sota del 1,5ºC. 

 Assolir un desenvolupament baix en emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

 Adaptar els fluxos financers per fer-los compatibles amb un camí que porti cap a unes 

baixes emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

 Establiment de mecanismes de revisió dels compromisos adoptats per l’adaptació en 

funció de l’evolució del clima. 

Fruit dels acords presos en el Protocol de Kyoto, el Parlament Europeu va llançar la Directiva 

2002/91/CE del 16 de desembre, relativa a la eficiència energètica dels edificis. Aquesta ha estat 

modificada per la Directiva 2010/31/UE del 19 de maig [1]. 

Aquesta directiva té com a punt de partida el fet que el 40% del consum total d’energia en la Unió 

Europea correspon a la construcció i ús dels edificis, i per tant és necessària una reducció del 

consum d’energia i un major ús de l’energia provinent de fonts renovables, per tal de fer possible 

el compliment del Protocol de Kyoto. 

Un fet que és important destacar i que pot ser en gran part motivadora de les noves polítiques de 

sostenibilitat a la Unió Europea és la gran dependència que té aquesta de la importació d’energia 

provinent de l’exterior. La Unió Europea consumeix una cinquena part de l’energia mundial però 

en canvi té molt poques fonts d’energia no renovables. 

En aquest gràfic es representa l’augment de les importacions d’energies fòssils provinents de fora 

de la Unió Europea. Es pot observar un augment progressiu però amb perspectives d’estancament 

a partir del 2020 suposadament fruit de les polítiques adoptades. 

 

Figura 6. Augment de les importacions provinents de l'exterior de la Unió Europea (Comissió Europea) 
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El Decret fomenta l’eficiència energètica dels edificis en la Unió Europea tenint en compte les 

condicions climàtiques locals, així com les exigències ambientals interiors i rentabilitat en termes 

de cost-eficàcia. 

S’estableixen requisits en la metodologia de càlcul de la eficiència energètica integrada dels 

edificis, en elements constructius d’edificis i en instal·lacions tècniques quan s’instal·lin, 

substitueixin o millorin; així com la certificació energètica dels edificis i la inspecció periòdica de les 

instal·lacions de calefacció i aire condicionat. 

Referent al tema que ens ocupa, en aquest Decret es defineixen plans nacionals destinats a 

augmentar el número d’Edificis de Consum Gairebé Nul: 

 Com a màxim el 31 de desembre del 2020, tots els edificis nous siguin Edificis de Consum 

Gairebé Nul. 

 Després del 31 de desembre del 2018, els edificis nous que estiguin ocupats i siguin de 

propietat d’autoritats públiques siguin Edificis de Consum Gairebé Nul. 

 Els estats membres elaboraran plans nacionals destinats a augmentar el numero Edificis 

de Consum Gairebé Nul. Aquets plans nacionals poden incloure objectius diferenciats 

d’acord amb la categoria de l’edifici. 

 Els estats membres, seguint l’exemple encapçalat pel sector públic, formularan polítiques i 

adoptaran mesures per estimular la transformació d’edificis que es reformen en Edificis de 

Consum Gairebé Nul. 

 Els plans nacionals han d’incloure: 

 La definició d’Edificis de Consum Gairebé Nul que reflecteixi les condicions 

nacionals, regionals o locals, i que inclogui un indicador numèric d’ús d’energia 

primària expressat en kWh/m2 a l’any, una limitació de demanda (%) i percentatge 

d’aprofitament d’energies renovables. 

 Objectius intermedis per millorar l’eficiència energètica dels edificis nous al 2015 

com a màxim. 

 Aportar informació sobre les polítiques i mitjans financers o d’un altre tipus per 

promoure els Edificis de Consum Gairebé Nul. 

 Els Estats membres podran decidir no aplicar els requisits pels anys 2018 i 2020 abans 

mencionats en casos concrets justificables quan l’anàlisi de costos i beneficis del cicle de 

vida útil de l’edifici del que es tracti sigui negatiu, informant-ne a la Comissió. 
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Figura 7. Dates clau per a la implementació dels Edificis de Consum d’Energia Nul 

 

 

Figura 8. Pla previst per a l'actualització reglamentaria i la incorporació de la definició detallada d'Edifici de Consum 
Gairebé Nul 
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En aquest moment Espanya no ha desenvolupat encara una definició d’Edificis de Consum 

Gairebé Nul que reflecteixi les condicions nacionals, regionals o locals, que, segons el Ministeri de 

Foment ha datat pel 2016-2017. 

Sembla però que podem trobar una primera aproximació a la definició Espanyola al Real Decret 

56/2016 [5] en el que es defineixen les característiques de les auditories energètiques, es dona 

cabuda per primera vegada la definició d’Edifici de Consum Gairebé Nul “Se define como edificio 

de consumo de energía casi nulo, en el ámbito de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad 

con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 

debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, 

incluida energía procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno”. 

El passat 2016 la Unió Europea ja ha sol·licitat a Espanya el compliment ple de la Directiva 

2010/31/UE ja que segons sembla el país no està duent a terme els passos necessaris per poder 

complir la Directiva en els terminis establerts. 

 

 

3.2 Consum energètic actual al sector residencial 
 

Per tal de poder determinar quin és l’esforç que s’ha d’adoptar per a millorar l’eficiència energètica 

dels habitatges cal conèixer primer quins són els consums més importants que hi tenen lloc. 

L’any 2011 el Ministerio de Industria, Energia y Turismo, va realitzar a través de l’Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energia, el projecte SECH-SPAHOUSEC [6] amb l’objectiu de fer un 

anàlisis del consum energètic del sector residencial a Espanya. Aquest conté un anàlisi del 

consum energètic a nivell estatal segons les diferents zones climàtiques i tipologies d’habitatges 

que s’hi troben.  

Per tal de simplificar-ho nosaltres ens centrarem en els resultats referents a la zona climàtica del 

Mediterrani, per a la mitjana de tipus d’edificacions residencials. El gràfic adjunt conté els 

percentatges de consum d’energia per tipus d’instal·lació, i al costat, el consum dels 

electrodomèstics més detallat: 
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Figura 9. Estructura de consum segons usos energètics segons projecte SECH-SPAHOUSEC 2011 

 

Com podem observar, la major part del consum energètic d’un habitatge tipus en la zona climàtica 

mediterrània correspon a la Calefacció (40,9%), mentre que en un segon lloc trobem els 

Electrodomèstics (26,60%) i en tercer lloc la producció d’Aigua Calenta Sanitària (19,60%). També 

podem destacar el 5,70% que correspon a la il·luminació. 

Sorprèn que només un 1,10% del consum es correspongui a Aire Condicionat. És possible que si 

disposéssim d’un estudi actualitzat aquest valor fos lleugerament més alt. 

També podem observar les diferències dels resultats entre tipus de habitatges unifamiliars i 

plurifamiliars. Aquests resultats estan elaborats sobre habitatges tipus. En el cas d’habitatges 

unifamiliars es considera una mitjana entre edificis aïllats i edificis entre mitgeres; i en el cas de 

plurifamiliars, una mitjana entre habitatges situats a diferents punts dins d’un edifici plurifamiliar 

tipus (planta baixa amb soterrani i sense, plantes intermèdies, sota coberta...): 

 

Figura 10. Consum energètic unitari de la zona Mediterrani per tipus d'habitatge, segons projecte SECH-SPAHOUSEC 
2011 
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Com es pot comprovar, un habitatge unifamiliar tipus consumeix gairebé 6 vegades més energia 

per calefactar-se que un habitatge plurifamiliar, mentre que els consums referents a aigua calenta 

sanitària i refrigeració són similars (sent aquest últim lleugerament superior en habitatges 

unifamiliars). 

Aquesta gran diferència en el consum d’energia per a la calefacció és atribuïble a que un habitatge 

plurifamiliar té al seu voltant altres habitatges calefactats, i que a més, té una superfície menor 

d’envolupant exterior que generi pèrdues de calor. Per altra banda, aquests factors també seran 

determinants a l’estiu, on el fet de tenir menys superfície d’envolupant minora la captació de calor 

provinent de la radiació solar.  

Aquest resultats donen molta informació sobre la importància que té la superfície de l’envolupant 

en relació amb el consum d’energia per a calefacció i refrigeració. 

Un cop analitzades les dades, ens podem fer una idea més clara de quins són els gruixos de 

consum dels habitatges, i per tant, l’esforç que s’hauria d’aportar per a intentar reduir cada 

tipologia de consum.  

Sembla evident que pel que fa als electrodomèstics cobra especial rellevància l’ús d’aparells de 

baix consum, i que per la il·luminació es pot fer ús de les noves tecnologia LED per exemple, 

combinat amb una millor il·luminació natural i un ús més racional.  

El que no queda tan clar són les mesures a adoptar per a poder reduir el consum de calefacció, 

aire condicionat i aigua calenta sanitària. 
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4. TÈCNIQUES APLICADES 

EN L’OBTENCIÓ D’UN 

EDIFICI DE CONSUM 

GAIREBÉ NUL 
 

4.1 Models existents d’Edifici de Consum Gairebé Nul 
 

Actualment trobem bàsicament dues tipologies d’Edifici de Consum Gairebé Nul amb l’objectiu de 

reduir al màxim la demanda d’energia, i que comparteixen molts principis, però que difereixen en 

la manera com es relacionen amb el medi.  

En trets generals, per una banda tenim els Edificis Passius, que busquen un aïllament total del 

medi exterior tant a nivell de l’aïllament de l’envolupant com d’estanquitat a l’aire exterior, 

realitzant una ventilació controlada mitjançant un recuperador de calor, a la vegada que aprofiten 

l’energia solar per al guany de calor, fet que acostuma a situar-los en climes més aviat freds. 

Per l’altra banda trobem els Edificis Bioclimàtics que també compten amb un bon aïllament tèrmic 

en l’envolupant, i s’aprofiten de l’energia del sol per escalfar-se, però aquests es relacionen amb el 

medi exterior per tal de ventilar-se i refrigerar-se. Aprofiten les recursos naturals del medi que els 

envolta.  

Catalunya té presència en el seu territori, tant d’edificis passius com bioclimàtics. Aquest fet indica 

que no hi ha un únic criteri per al disseny d’Edificacions de Consum Gairebé Nul, i cal veure en 
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cada cas quines tècniques poden aportar el major estalvi energètic. Tot i així, cal puntualitzar que 

pot influir molt la mirada que sempre tenim posada en com es fan les coses a Europa, i en el fet 

que ja existeixi un estàndard molt clar i provat per a edificacions passives com el Passivhaus o 

Minergie, però que no queden tan clars els seus beneficis en climes més càlids que pels quals ha 

estat estandarditzat en un principi. 

Per tal de fer un recull de les tècniques que serien aplicables en un Edifici de Consum Gairebé Nul 

situat a Catalunya, cal que ens fixem en les que s’estan utilitzant actualment en els edificis passius 

i bioclimàtics, i d’aquesta manera escollir després quines són les òptimes per utilitzar en el nostre 

clima particular. 

Cal situar doncs, els models d’Edifici de Consum Gairebé Nul dins el clima pel que han estat 

pensats per poder entendre perquè s’han dissenyat d’una manera concreta. En el nostre cas ens 

fixarem en els diferents climes que actuen dins l’àmbit Europeu, ja que a Europa trobem exemples 

tant d’edificacions passives, com d’edificis bioclimàtics, degut a la presència de diferents zones 

climàtiques, fruit, com ja veurem, de diversos factors. 

 

 

4.2 Els Climes Europeus 
 

És important conèixer el clima de cada zona per poder entendre per quins motius s’hi utilitzen les 

diferents tècniques constructives amb l’objecte d’aclimatar un edifici. 

En el següent mapa podem observar a grans trets les diferents zones climàtiques que es 

presenten a Europa. Es mostren principalment tres zones climàtiques: Oceànica, Continental i 

Mediterrània, les quals val la pena explicar i veure quins factors condicionen el disseny dels 

edificis que s’hi construeixen. No hauria de ser el mateix dissenyar un edifici per un clima fred o 

fresc tot l’any, que per un clima generalment càlid, o bé, per un que presenta períodes frescos i 

altres càlids.  



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 20 - 
 

 

Figura 11. Mapa dels climes a Europa. Font: mistareassiemprelistas.blogspot.com 

 

4.2.1 El Clima Continental 
 

El clima continental humit es situa a les zones d’Europa central i oriental en unes latituds d’entre 

45 i 55ºN aproximadament i es caracteritza per unes diferències de temperatura entre hivern i 

estiu força importants, així com entre el dia i la nit. Els estius són frescos i els hiverns són molt 

freds, amb presència de gelades, i pel general escasses pluges degut a la seva localització en 

l’interior del continent, i la presència de cadenes muntanyoses que impedeixen la influència 

oceànica. Aquesta gran diferència de temperatures entre estiu i hivern és accentuada per 

l’absència temperant del mar. 

Es tracta d’un clima humit, amb entre de 800 i 1.000mm de precipitació l’any. El màxim règim 

pluviomètric es manifesta a l’estiu, l’època més plujosa, quan es retira l’anticicló tèrmic del centre 

dels continents i arriben masses d’aire marítim ja siguin d’origen polar o atlàntiques; no obstant, 

plou tot l’any. 

Les temperatures són fresques o fredes tot l’any. L’amplitud tèrmica anual es situa entre els 20 i 

35ºC de diferència entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la del mes més fred. La 

oscil·lació tèrmica diària també pot ser contrastada, encara que generalment es situa entorn els 
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15-20ºC. Durant el mes més càlid la temperatura mitjana es situa per sota dels 20ºC, mentre que 

durant el mes més fred es sol situar per sota dels -5 i fins i tot els -10ºC de mitjana. 

També podem trobar el clima continental humit a l’est dels Estats Units i sud de Canadà, a l’est de 

la Xina, Corea i Japó. 

Tot i que l’amplitud tèrmica anual és força elevada, es presenten temperatures baixes a l’hiverni i 

fresques a l’estiu, per tant, la major preocupació en quant al disseny de l’edifici és captar el màxim 

de calor possible i aïllar-se del fred.  

 

4.2.2 El Clima Oceànic 
 

El clima oceànic es caracteritza per unes temperatures suaus i abundants precipitacions a causa 

de la proximitat de l’oceà, en es costes occidentals. Els hiverns són freds i els estius frescos amb 

poca oscil·lació tèrmica anual, aproximadament de 10 a 18ºC entre la temperatura mitjana del mes 

més fred i la del mes més càlid. L’amplitud tèrmica diària és més reduïda, d’aproximadament 

10ºC. Les precipitacions són abundants, d’entre 800 i 1.500 mm anuals, i estan ben distribuïdes 

trobant el seu màxim a l’hivern. 

Les característiques de temperatura varien entre els climes oceànics degut a que aquest clima 

s’estén al llarg de forces latituds, des de Noruega fins a Portugal (de 35 a 60ºN). Per aquest motiu 

els rangs de temperatura són força dispars, trobant mitjanes del mes més càlid inferiors als 20ºC, i 

temperatures mitjanes del mes més fred sobre els 0ºC. 

És un clima molt estable i regular, amb poques precipitacions excessives o massa escasses, o 

amb temperatures excepcionals. Cal destacar també que es tracta de zones molt humides i amb 

freqüència de boires matinals. 

També trobem el clima oceànic a les illes Britàniques, la costa oest Nord-americana, a Nova 

Zelanda i la zona central de Xile.  

Cal assenyalar que en moltes zones de Portugal, el clima oceànic pot presentar característiques 

que es poden acostar a les del clima mediterrani ja que poden tenir fins a un o dos mesos de 

sequera, però en que la resta de l’any és plujós. 

Tot i que l’amplitud tèrmica anual és poc accentuada, es presenten temperatures baixes a l’hivern i 

fresques a l’estiu, i per tant, la major preocupació en quant al disseny de l’edifici és captar el 

màxim de calor possible i aïllar-se del fred.   
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4.2.3 El Clima Mediterrani 
 

El clima Mediterrani es situa aproximadament entre les latituds de 30 i 45ºN. Les masses d’aire 

dominant són les de tipus tropical marítim, càlides i relativament humides; tipus tropical 

continental, càlides i seques; i de tipus polar marítim, fredes i humides. A l’hivern poden arribar 

masses d’aire polar continental, fredes i seques, procedents del centre dels continents. 

 Les pluges dominants provenen de la posició del front polar, que passa per les zones 

mediterrànies durant la primavera, que puja de sud a nord, i a la tardor que baixa de nord a sud; 

així fa d’aquestes estacions les més plujoses. 

L’hivern és una època relativament amb poques precipitacions. El més característic però del clima 

mediterrani són els tres o cinc mesos d’aridesa estival amb poques precipitacions, encara que al 

final de l’estiu són freqüents les tempestes. El total de precipitacions oscil·la entre els 400 i 

1.000mm anuals, fet que demostra la seva irregularitat.  

Les temperatures són suaus durant tot l’any. L’amplitud tèrmica és moderada, i pot oscil·lar dels 5 

als 18ºC de diferència de temperatura mitjana entre el mes més fred i el més càlid (a l’Europa 

occidental seria més aviat de 18ºC). Aquesta diferència d’amplituds tèrmiques tant dispars es deu 

a que el clima mediterrani avarca també zones africanes i de l’orient. L’amplitud tèrmica diària pot 

ser moderada especialment a l’hivern, arribant als 15ºC. L’estiu és l’època més calorosa, amb 

temperatures mitjanes d’uns 25ºC, superant amb freqüència la temperatura de 30ºC. 

Es tracta d’un clima molt irregular en la que es succeeixen uns llargs períodes de sequera amb 

alguns anys força humits, així com anys molt calorosos, i alguns de freds, amb una meteorologia 

difícil de predir. 

Depenent de l’extensió continental poden aparèixer varis subtipus climàtics, des del més suau i 

humit a la costa, fins al fresc i sec de l’interior. 

També trobem el clima mediterrani a Àfrica, a la Califòrnia central i meridional, Austràlia sud-

occidental, la costa xilena prop de Santiago de Chile i en la regió de Ciutat del Cap. 

El fet de que es presentin temperatures càlides a l’estiu i fredes a l’hivern, baixant poques vegades 

dels 0ºC, fa que el disseny de l’edifici es centri en captar calor i aïllar-se del fred durant l’hivern, 

però necessita aïllar-se molt bé de la calor a l’estiu, protegint-se del sol, i tenir la capacitat de 

refrigerar-se. 

En l’apartat “5.1.1 El Clima Mediterrani a Catalunya”, es tracta amb més detall quin és el clima 

mediterrani particular a Catalunya. 
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4.3 Edificis Bioclimàtics i Edificis Passius 
 

4.3.1 Els Edificis Bioclimàtics 
 

Els edificis bioclimàtics es caracteritzen per beneficiar-se de les possibilitats energètiques que 

ofereix el clima del seu entorn amb objecte per reduir el consum d’energia. Aquests tipus de 

construccions estan íntimament lligades a la construcció ecològica, a través de processos de 

construcció responsables amb el medi ambient, i utilitzen els recursos de forma eficaç al llarg de la 

seva vida útil. Aquests recursos dels quals s’aprofita són bàsicament quatre: el sol, el vent, la pluja 

i la flora. 

Pot semblar que el concepte d’arquitectura bioclimàtica sigui una invenció del segle 20 però en 

realitat, entenent que aquesta és principalment arquitectura solar està clar que és molt més antiga 

que el món modern. Tant en el mediterrani com al món oriental hi ha constància d’edificis que 

aprofitaven el sol per la seva climatització ja en l’edat antiga. Aquestes edificacions estaven 

optimitzades tenint en compte la trajectòria solar al llarg de l’any, per protegir-se’n a l’estiu i 

aprofitar-ne el calor a l’hivern. S’han trobat nombrosos textos que expliquen com ha de ser el 

disseny bàsic d’un un edifici depenent de la seva localització com per exemple Los Diez Libros de 

Arquitectura de Marco Vitruvio Polión (80 – 15 a.C.). La gran extensió que va adquirir l’imperi romà 

va dotar als seus enginyers de molta informació sobre els diferents climes i la millor manera de 

construir en cadascun. 

 

Figura 12. Model d'una casa romana "Domus Italica" 
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Segons [7] el Bioclimatisme es centra en quatre punts fonamentals: il·luminació, ventilació, 

orientació i aïllament tèrmic. Per tant, podem afirmar que l’arquitectura bioclimàtica no és un 

concepte modern. El problema és que fa dècades l’ús de les noves tecnologies en electricitat i 

climatització van deixar de banda alguns conceptes utilitzats des de l’antiguitat, ara substituïts, 

com la planificació de l’orientació, la ventilació i la il·luminació natural.  

L’arquitectura bioclimàtica s’ha centrat doncs, en recuperar conceptes utilitzats des de sempre  

que permetin reduir aquest ús d’energia i la producció de diòxid de carboni que suposa, i 

actualitzar-los. 

Els Edificis Bioclimàtics posseeixen un bon aïllament tèrmic i un aprofitament de l’energia del sol, 

però es diferencien en el fet que es relacionen amb el medi exterior per tal de refrigerar-se i 

ventilar-se, i utilitzar tècniques de protecció solar quan l’escalfament és contraproduent. Per 

aquest motiu és més corrent trobar aquest tipus d’edifici en climes més càlids. Tot i així, cal 

remarcar que no es tracta d’edificis situats exclusivament en climes càlids, ja que segons la 

climatologia de l’emplaçament on s’hagin de construir, s’adapten a aquesta per treure el màxim 

profit als factors ambientals. Així doncs, trobarem edificis bioclimàtics arreu del món. 

Utilitza els canvis de calor apropiadament per a obtenir un balanç tèrmic favorable, administrant de 

forma òptima les aportacions solars; controlant per tant, les transmissions de calor en els dos 

sentits, tant de l’interior a l’exterior com a la inversa. 

Podem resumir-lo com un edifici que es beneficia dels agents atmosfèrics del seu entorn. 

 

4.3.2 Els Edificis Passius 
 

Els edificis passius es construeixen amb la finalitat de reduir el consum d’energia aïllant-se de les 

condicions exteriors i aprofitant l’energia del sol per a escalfar-se. Per tal d’incrementar aquest 

aïllament de l’exterior també necessiten comptar amb un alt nivell d’estanquitat per evitar fuites de 

calor a través de l’envolupant. Parlem d’un edifici tancat al medi, relacionant-se amb ell únicament 

a través d’una recuperació de calor controlada per a mantenir un nivell de confort interior, i pel 

qual és necessari disposar d’uns nivells molt elevats d’aïllament i hermeticitat. 

Aquests edificis poden presentar mancances en climes càlids ja que, tot i que compten amb una 

envolupant molt aïllada, no està clar que puguin refrigerar-se suficientment amb la ventilació per 

recuperació, i per tant, el fet de tenir un nivell alt d’estanquitat, no és del tot compatible amb l´ús 
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de sistemes de ventilació natural per a refrigerar-se. És probable que sigui necessari l’ús de 

sistemes actius. 

Per les característiques d’aquests edificis, és corrent trobar-los en climes continentals on no tenen 

pràcticament necessitat de refrigerar-se. Podem resumir-lo com un edifici que ignora o s’aïlla del 

que passa al seu entorn. 

Els edificis passius es beneficien també dels conceptes generals de ubicació, orientació i 

geometria que els bioclimàtics; com també del guany de calor de manera directa (superfícies 

envidriades) i la protecció solar. 

Segons la Plataforma Edificación Passivhaus [8], el disseny dels edificis passius té com a pilars 

fonamentals 5 principis bàsics: 

 Aïllament tèrmic 

 Control de ponts tèrmics 

 Estanquitat a l’aire 

 Ventilació mecànica amb recuperació de calor 

 Tancaments d’altes prestacions 

 

Figura 13. Descripció gràfica dels 5 principis de Passivhaus 
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4.4  Tècniques d’Edificació de Consum Gairebé Nul 
 

4.4.1 Mesures generals d’ubicació, orientació i protecció contra el vent 
 

És fonamental l’elecció de l’emplaçament d’un edifici per tal d’aprofitar al màxim les condicions 

climàtiques del lloc, i valorar les possibilitats d’orientació, vegetació existent, edificis circumdants, 

accidentalitat del terreny, etc. Una bona elecció en aquest sentit millora l’aprofitament dels 

recursos naturals presents en l’entorn. 

 El pendent del terreny condiciona molt la orientació predominant de l’edifici ja que causarà 

que hi hagi desigualtats entre les superfícies de les diferents façanes. 

 L’existència d’elevacions properes poden fer de barrera enfront el vent o la radiació solar. 

 La presència de masses d’aigua properes pot tenir un efecte de reducció de les variacions 

brusques de temperatures i incrementen la humitat de l’ambient. 

 L’existència de masses boscoses pot frenar el vent, i si estan molt prop de l’edifici, 

proporcionar ombra. 

 Els edificis propers poden frenar el vent o depenent de com es trobin situats, conduir-lo 

d’una forma concreta. També poden proporcionar ombra.  

 

Orientació 

La orientació influeix principalment en la captació solar, però també en la protecció contra els 

vents dominants de la zona.  

És necessari deixar clar quan considerem una orientació concreta per una façana ja que 

difícilment aquestes orientacions seran exactament mirant cap al sud, cap a l’est, etc. El Codi 

Tècnic fixa en el seu Document Bàsic HE-1 [9] els paràmetres dins els que es troba cada 

orientació. La orientació d’una façana es caracteritza mitjançant l’angle format pel nord geogràfic i 

la normal exterior de la façana, en sentit horari.  
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Figura 14. Orientació de les façanes segons CTE HE-1 

 

En l’hemisferi nord és aconsellable orientar la façana que es tingui previst utilitzar per la captació 

solar (hauria de ser la de més superfície) orientada al sud, i amb les façanes amb menys 

superfície orientades a Est i Oest.  

Aquesta orientació permet que hi hagi una captació solar constant des del matí fins al vespre, i cal 

ajustar la distribució interior de manera que les estances s’escalfin d’acord amb el seu horari 

d’utilització. Per exemple, situar les habitacions amb orientació sud-oest permet que s’hi pugui 

captar més calor en les hores més properes d’anar a dormir. És aconsellable també situar els 

espais de pas, escales, garatge i rebedor a la cara nord ja que no necessiten tanta acumulació de 

calor.  

 

Figura 15. Distribució interior adaptada a l'orientació segons el llibre “A Green Vitruvius” 
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Donat que en les orientacions Est i Oest, la radiació solar és menor que en la sud (per inclinació 

del sol i temps de radiació), cal que les obertures situades en aquestes façanes siguin més petites 

que les situades a sud per tal d’evitar les pèrdues de calor en les hores que no hi toca el sol. De la 

mateixa manera convé evitar, o fer el més petites possibles les obertures situades a la cara nord ja 

que no tindran funció de captació solar, i són un punt per on es pot escapar la calor de l’edifici. 

Aquestes obertures tindran la funció principal d’il·luminació natural i vistes exteriors. 

 

Figura 16. Diferencies en la trajectòria solar en diferents èpoques anuals 

 

Tenir en compte el recorregut del sol per a escollir la millor orientació per un edifici és molt 

important, com també tenir en compte la diferència d’inclinació dels raigs solars entre els mesos 

d’estiu i hivern és vital per treure’n el màxim profit alhora d’escalfar l’edifici a l’hivern, protegir-se 

del sol a l’estiu, com també millorar-ne la il·luminació natural. 

 

Figura 17. Diferència en la inclinació dels raigs solars entre estiu i hivern 
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Un bon estudi de la il·luminació natural diürna també repercuteix en un estalvi d’energia per la 

reducció de l’ús d’il·luminació artificial, i a més, millora el confort. 

 

El vent en la orientació de l’edifici 

En la latitud en que ens trobem, la procedència dels vents dominants varia en cada estació de 

l’any a causa de les diferencies de pressió atmosfèrica per l’escalfament diferencial entre diferents 

latituds. També hi té molt a dir la ubicació: un edifici pot estar molt exposat al vent depenent de si 

es troba a línia de mar o a l’interior, si es troba en la cara d’una muntanya exposada al vent 

dominant o en la vessant en que en queda protegit, si té altres edificis que el protegeixen o bé la 

disposició d’aquests crea corrents entre ells; com també si l’habitatge es troba en una planta alta 

d’un bloc de pisos estarà més exposat que en una planta baixa. 

És necessari tenir en compte la presència dels vents dominants en la ubicació i orientació de 

l’edifici per bàsicament dos motius: 

 Les infiltracions d’aire a l’interior de l’edifici són notablement superiors amb presència de 

vent. 

 Es pot utilitzar el vent per a la ventilació i refrigeració de l’edifici de diverses maneres que 

veurem més endavant.  

A l’hivern seria necessari protegir-se’n evitant col·locar obertures en aquestes orientacions (la 

pressió de vent augmenta les infiltracions), o bé situant elements externs de protecció; i tenir-ho 

en compte també en la geometria de l’edifici. 

En general l’estratègia òptima per protegir-se del vent és orientar l’edifici amb el seu eix llarg 

paral·lel a la direcció del vent predominant, però per aprofitar-ne els efectes per a la ventilació 

d’aquest, és òptim situar-lo amb aquest eix més perpendicular al vent. És important doncs en cada 

cas valorar les necessitats de protecció contra el vent, la ventilació i l’aprofitament del sol per 

escollir una orientació òptima. 

Per evitar orientacions desfavorables en quant a aprofitament de la radiació solar (la façana 

principal hauria d’estar orientada al sud), s’ha de plantejar un bon disseny de les façanes i estudiar 

diferents geometries que actuaran de diferent maneta amb la presència del vent. 
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Figura 16. Rosa dels vents. Nomenclatura en català 

 

En l’apartat “4.4.3.6. Sistemes de protecció solar”, es tracten els diferents sistemes de protecció 

contra el vent. En l’apartat “5.1.3 El vent a Catalunya” es parla dels vents dominants a Catalunya. 

 

Sistemes de protecció contra el vent 

 Barreres: les barreres ofereixen una protecció eficaç contra el vent. Es poden utilitzar 

barreres sòlides o formades per vegetació. Les barreres sòlides com per exemple murs,  

desnivells del terreny o altres edificis proporcionen una bon protecció contra el vent, però 

durant una curta distància darrera la barrera. En canvi, les barreres permeables al vent 

com pot ser la vegetació (arbres, bardissa...) deixen passar certa quantitat de vent però 

creen una major zona de protecció perquè generen una major turbulència de l’aire. 

 

La major protecció contra el vent es duu a terme amb una combinació entre arbres a 

primera línia de vent, i a continuació una barrera de bardissa. Amb aquesta s’aconsegueix 

frenar el vent a més alçada i també una distància de protecció major.  
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Figura 17. Il·lustració protecció contra el vent de tipus vegetal. 

 

 El pas del vent al voltant de l’edifici: disposar d’espai lliure d’elements (edificis, vegetació...) 

en la proximitat de les façanes per on circularan els vents predominants, reduirà la pressió 

de vent experimentada en la façana orientada cap aquests vents. 

 

Figura 18. Efecte dels elements externs en la circulació del vent 

 

 Forma de l’edifici: en general una forma rectangular amb el seu eix major situat 

perpendicularment a la direcció del vent predominant genera menys pressió de vent sobre 

la façana exposada. Les orientacions i formes més aerodinàmiques milloren notablement el 

comportament davant del vent, com per exemple una forma arrodonida de la façana 

exposada, o un edifici amb forma de “gota d’aigua”. Com que és més corrent el disseny 

d’edificis amb formes rectangulars o prismàtiques, una disposició de l’edifici amb una 

cantonada orientada al vent predominant serà més aerodinàmic. 
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Figura 19. Torre Mare Nostrum a Barcelona. Està dissenyat amb forma aerodinàmica encarada al vent predominant, 
provinent del mar 

 

 

Figura 20. Efecte de la geometria de l'edifici sobre el vent 

 

La forma de la coberta també juga un paper important en la circulació del vent al voltant de 

l’edifici. Una coberta inclinada a dues aigües amb el carener paral·lel a la direcció del vent 

té la forma més aerodinàmica, de manera que redueix la pressió a la cara exposada, i la 

succió a la cara oposada. 
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En canvi, les cobertes a una aigua amb la pendent mirant a la direcció del vent redueix la 

pressió en la façana exposada però incrementa la succió i les turbulències en la cara 

oposada; i passaria el contrari amb una coberta a una aigua amb la pendent mirant a la 

cara oposada a la procedència del vent. 

Una coberta plana crea un efecte més equilibrat en quant a pressions entre ambdues 

cares. 

 

 

Figura 21. Efecte de la geometria de la coberta sobre el vent 
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4.4.2 Guany de calor 
 

En aquest apartat es tracten sistemes de guany de calor passius. És a dir, sistemes que formen 

part de l’arquitectura de l’edifici, introduïts en l’envolupant, que poden cobrir parcial o totalment la 

demanda de calefacció, i que depenen dels factors ambientals de l’entorn per dur a terme la seva 

funció amb més o menys rendiment.  

 

4.4.2.1 Tècniques que fan ús de la radiació per al guany de calor 
 

4.4.2.1.1 Guany directe de calor 
 

És el guany de calor en l’interior de l’edifici a través dels murs amb superfícies envidriades 

preferentment ubicats en la façana sud per a un millor aprofitament de la radiació solar. Aquesta 

radiació solar escalfa l’aire i les superfícies interiors, sent molt importants que aquestes disposin 

d’una alta massa tèrmica per poder transmetre la calor a l’ambient; i també que els vidres 

continguin cambra d’aire per reduir les pèrdues de calor quan ja no penetra el sol a través seu. 

Es tracta d’un sistema de guany de calor en què l’emmagatzematge de calor és reduït i per tant, 

un cop la radiació solar deixa de penetrar a l’interior de l’edifici, es perd calor relativament ràpid. 

Es poden reduir les pèrdues de calor interior utilitzant vidres de baixa emissivitat, els quals 

impedeixen que s’escapi l’energia a través d’un reforçament tèrmic en l’interior del vidre en forma 

de làmina, reduint la transmitància tèrmica entre un 30% envers a un vidre de cambra i un 60% 

envers a un de simple.  

 

Figura 22. Vidre baix emissiu 
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A l’estiu, caldrà preveure elements de protecció solar com ara tendals, voladissos, porticons... que 

evitin l’entrada del sol a l’interior, i així minorar l’escalfament de l’interior a través d’aquests 

tancaments. 

Es poden considerar dos tipus de radiacions solars: la radiació directa i la radiació difusa 

(reflectida per partícules en suspensió). Aquesta última no s’acostuma a tenir en compte en el 

guany de calor. 

Si que podem considerar però, el guany mitjançant la reflexió de la radiació directa des de 

l’exterior a l’interior de l’edifici a través de les obertures. Una tècnica seria utilitzar paviments 

exteriors de color blanc de manera que la radiació solar es reflectiria aquest i podria entrar per les 

obertures envidriades. 

 

Figura 23. Tipologies de radiació solar 

 

Els factors que condicionen el guany directe de calor són: 

 Orientació de les obertures. 

 Dimensions de les obertures. 

 Tipus de vidre. 

 Massa tèrmica dels materials interiors per a l’emmagatzematge de calor. 

 Bloqueig de la radiació solar per obstacles exteriors (arbres, topografia...) 

 Bloqueig de la radiació solar per obstacles del propi edifici (proteccions solars, geometria 

de l’edifici...) 

 Latitud i altitud. 

 Època anual i hora de radiació solar. 

 Meteorologia. 

 Envolupant escollida en quant a aïllament i conservació de calor en l’interior.  
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Dimensionat dels sistemes de guany directe de calor 

Segons [10] per un dimensionat simplificat i intuïtiu, els envidriaments de la façana sud, que 

realitzen la funció de captació solar, haurien de ser d’una superfície d’entre el 10 i el 15% de la 

superfície total a calefactar (superfície de l’edifici). Si es preveu la utilització de sistemes de 

protecció solar aquesta superfície es pot augmentar fins al 35% sempre realitzant el corresponent 

estudi d’incidència solar en les diferents èpoques de l’any. 

En zones fredes la superfície envidriada respecte la superfície a calefactar pot ser del 25%, 

sempre que s’utilitzin vidres adequats com per exemple baixos emissius per reduir les pèrdues de 

calor quan no es realitza captació. 

Per evitar la pèrdua de calor en dies on la meteorologia no permet el guany directe o durant la nit, 

es poden utilitzar aïllaments mòbils en les obertures. Aquests aïllaments poden ser per exemple 

persianes o porticons. 

 

 

4.4.2.1.2 El color de les superfícies 
 

La radiació solar és el conjunt de radiacions electromagnètiques emeses pel sol. A aquesta 

radiació l’anomenem llum solar i la percebem de color blanc.  Només una part d’aquesta radiació 

és visible per l’ull humà, anomenant-la radiació visible. La  radiació no visible està composta per la 

llum ultra violeta i la infraroja, aquesta ultima responsable de la calor que proporciona el sol. 

El color d’un objecte depèn del que passa quan la llum incideix sobre ell. Els colors que veiem són 

els colors reflectits per l’objecte. Per exemple, una fulla pot ser de color verd perquè absorbeix tots 

els colors excepte el verd; com també, un objecte pot ser negre perquè absorbeix tots els colors, 

sense reflectir-ne cap. En canvi, si veiem un objecte de color blanc, sabem que aquest reflecteix 

tots els colors. 
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Figura 24. Descomposició de la llum solar en colors 

 

Les diferents tonalitats dels objectes es formen per reflexió de les diferents ones que combinades 

percebem d’aquest color, tendint els colors més foscos a absorbir més colors, és a dir, més ones 

electromagnètiques.  

D’aquesta manera, quan més llum absorbeix un objecte, més calor acumula procedent de la 

radiació infraroja que transporta la llum solar. 

Aprofitant aquest principi podem incidir sobre la calor que acumulen els objectes i elements 

constructius que utilitzem en la construcció, de manera que un element fosc acumularà més calor 

que un de blanc, que tendirà a reflectir-la. 

Per augmentar més aquesta absorció de calor, caldrà que dotem a aquests elements que volem 

que acumulin energia, d’una gran massa tèrmica, concepte que veurem més endavant. 

Com que les necessitats de calor son molt diferents a l’estiu i a l’hivern, cal gestionar molt bé el 

color que donem a cada element ja que no és habitual substituir els colors de les façanes, 

cobertes, paviments... en cada canvi d’estació.  
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Com que a l’estiu la major part de la radiació solar incideix sobre la coberta, ens interessarà que 

aquesta sigui de colors clars per tal de reflectir el màxim d’energia. A l’hivern aquesta incidència 

sobre la coberta és menor. 

 

Figura 25. Façanes i cobertes de Santorini, Grècia 

 

Pel que fa a les façanes, a l’estiu tindrem molta radiació en les orientades en est i oest, i menor en 

la sud ja que el sol guanya més alçada i hi incideix més verticalment. A l’hivern en canvi el sol 

incideix sobre les façanes més horitzontalment, i d’una manera més òptima sobre la sud, afavorint 

un millor aprofitament. Per tant, en aquest cas es poden presentar diferents criteris:  

 Es pot considerar que les façanes est i oest necessiten reflectir en gran part la llum solar i 

per tant seran blanques, i en façana sud, pel fet de rebre la llum més inclinada a l’estiu i 

més directa a l’hivern, es pot pintar de color fosc. 

 Com que normalment totes les façanes es solen dissenyar amb el mateix color, es poden 

pintar totes de color clar per minorar l’absorció a l’estiu, i a l’hivern realitzar l’absorció de 

calor a través de les obertures, i amb colors interiors foscos. 

Aquestes directrius en la utilització del color per l’absorció de calor també són utilitzades en 

diverses tècniques per incrementar aquesta absorció, obtenint en alguns casos l’escalfament 

d’elements amb gran massa tèrmica per acumular calor i alliberar-la lentament, i en altres casos 

per escalfar elements amb l’objectiu d’aconseguir el moviment de l’aire. 

 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 39 - 
 

 

Figura 26. Factor de reflexió de diferents colors i materials. www.certificadosenergeticos.com 

 

4.4.2.1.3 Inèrcia tèrmica dels tancaments opacs 
 

Per tal d’obtenir guany de calor durant la nit, quan no es disposa de l’escalfor solar, o espais de 

temps en que no es disposa de la meteorologia adequada com per exemple un dia ennuvolat en la 

que el sol no pot escalfar l’interior dels habitatges, cal buscar estratègies per tal d’emmagatzemar 

calor d’una forma efectiva per tal de poder fer-ne quan es necessita. 

A la natura trobem diferents formes d’acumulació d’energia solar, que permeten un control sobre 

els canvis bruscs de temperatures. Sense això, durant les hores de sol tindríem calor i hi hauria un 

escalfament de les superfícies per radiació, però en dies ennuvolats i de nit, de cop, tindríem molt 

fred. El que passa bàsicament és que el sol escalfa diferents cossos presents en la superfície 

terrestre, la pròpia terra, l’aigua del mar, llacs..., i aquests cossos, acumulen més o menys 

quantitat de calor que s’allibera quan la temperatura de l’aire que els envolta és més baixa que la 

temperatura a la que es troben, pel principi d’intercanvi de calor. 

La inèrcia tèrmica es pot definir de la següent manera segons [11]: la inèrcia tèrmica és la 

propietat que indica la quantitat de calor que pot conservar un cos i la velocitat amb què la cedeix 

o absorbeix de l’entorn. Aquesta depèn de la massa, la calor especifica del seu o dels seus 

materials i del coeficient de conductivitat tèrmica d’aquests. 

Color
Factor de 

reflexió (%) Material
Factor de 

reflexió (%)

Blanc 70-85 Morter clar 35-55
Sostre blanc acustic, segons orificis 50-65 Morter fosc 20-30
Gris clar 40-50 Formigo clar 30-50
Gris fosc 10-20 Formigo fosc 15-25
Crema, groc clar 50-75 Arenisca clara 30-40
Marró clar 30-40 Arenisca fosca 15-25
Marró fosc 10-20 Rajo clar 30-40
Rosa 45-55 Rajol fosc 15-25
Vermell clar 30-50 Marbre blanc 60-70
Vermell fosc 10-20 Granit 15-25
Verd clar 45-65 Fusta clara 30-50
Verd fosc 10-20 Fusta fosca 10-25
Blau clar 40-55 Mirall 80-90
Blau fosc 5-15 Alumini mat 55-60
Negre mat 3-7 Alumini anoditzat i abrillantat 80-85
Negre brillant 10-15 Acer polit 55-65

Factor de reflexió de diferents colors i materials utilitzats en la construcció
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Des del punt de vista dels materials, és la resistència que ofereix l’element a ser escalfat. Una 

major inèrcia tèrmica equival  a una major resistència a l’augment de temperatura, ja que 

aconsegueix repartir millor la calor per tot ell, necessitant escalfat més matèria de l’element i no 

concentrar-se només en la zona de contacte amb la font de calor. 

Aquesta propietat s’utilitza en la construcció per conservar la temperatura de l’interior dels locals 

habitables d’una manera més estable durant el dia, mitjançant murs de gran massa. Durant el dia 

s’escalfen, i durant la nit, més freda, van cedint la calor al l’ambient del local. 

Aquest escalfament pot provenir de la radiació solar per una banda, i per l’altra de la calor present 

dins l’edificació, que transmet aquesta calor al murs per la cara interior, emmagatzemant-la i 

alliberant-la al cap d’unes hores quan les temperatures baixen. 

 

Figura 27. Acumulació i alliberament de calor d'un mur amb inèrcia tèrmica 

 

Per entendre millor el que passa en un edifici on s’aprofita la inèrcia tèrmica, tal com s’explica en 

[12], és imaginar el mur com una successió de capes paral·leles que es van escalfant 

successivament a mesura que el flux de calor va penetrant per aquestes. Quan cadascuna 

d’aquestes capes ha arribat a la seva capacitat màxima per acumular calor, transmet a la següent 

capa que estarà més freda; duent-se a terme una transferència per conducció. 

Un material amb baixa inèrcia tèrmica presenta poca resistència a l’escalfament. Conseqüentment 

aquest s’escalfa ràpidament gràcies a la font de calor, però quan aquesta font de calor desapareix 

perd la temperatura ràpidament. 

En canvi, un material amb alta inèrcia tèrmica presenta resistència tèrmica i s’escalfa lentament. 

Un cop la font de calor desapareix, inicia la fase d’alliberament de calor de manera també lenta. 

Aquest inici d’alliberament de calor es produeix amb un desfasament. És a dir, un cop ha 
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desaparegut la calor, el material continua escalfant-se durant un temps abans de començar el 

refredament. 

La diferència de temps que hi ha entre que la font de calor cedeix i l’element arriba al punt 

d’escalfament màxima s’anomena desfasament. Quan més alta inèrcia té el material, més 

prolongat és aquest desfasament. La duració de l’alliberament de calor depèn en gran part del 

material i gruix del mur, però podem parlar d’entre 8 i 12 hores. 

 

 

Figura 28. Desfasament entre un material amb alta inèrcia tèrmica i un de baixa inèrcia tèrmica 

 

La manera en com el material s’escalfa i es refreda, és un reflex retardat del que passa a l’exterior 

de l’edifici, però de manera esmorteïda, pel que les temperatures dins no seran massa altes ni 

baixes. L’objectiu és que aquestes temperatures es mantinguin dins la zona de confort. 

A l’estiu, durant el dia, el mur s’escalfa lentament per la cara exterior, però també absorbeix calor 

present dins l’edifici de manera que el mur evita el pas de calor de l’exterior a l’interior, fent 

“d’acumulador”. A la nit aquesta calor acumulada s’anirà alliberant lentament quan la temperatura 

de l’ambient es trobi per sota de la temperatura del mur. És en aquest moment on cal fer ús de 

tècniques de refrigeració per dissipar la calor acumulada per tal que l’endemà al mati pugui repetir-

se el procés.    

A més d’utilitzar murs amb alta inèrcia tèrmica també es poden disposar cobertes i soleres que 

utilitzen el mateix principi. 
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Materials amb alta inèrcia tèrmica 

[12] explica que la capacitat tèrmica d’un element homogeni es pot expressar de manera 

simplificada: 

C = m x c 

on: 

C = Calor emmagatzemat per grau de diferencia de temperatura (kcal/ºC) 

m = massa (kg). La massa depèn del volum i la densitat del material; i el volum, de la 

superfície i l’espessor. 

c = calor específic (kcal/kg ºC). 

 

Si aquesta formula la multipliquem pel gradient de temperatura entre la inicial i la final obtenim la 

quantitat de calor emmagatzemada:  

C = m x c x (t2 – t1) 

*En cas de materials heterogenis cal sumar les diferents capacitats tèrmiques. 

 

De la fórmula podem deduir que un material amb alta inèrcia tèrmica és un material que segueix 

els següents criteris: 

 Té una densitat alta. 

 Té una espessor considerable. 

 Té molta superfície en contacte amb la font de calor (sol, aire calent...) 

 Té un calor específic alt (es necessita molta energia per pujar la temperatura 1ºC. 

D’entre els materials de construcció que s’utilitzen més o menys habitualment, en destaquen 

especialment els utilitzats de forma tradicional com ara la pedra i la terra (tapial, adobe...), que 

tenen una capacitat calorífica i una densitat altes. 

Per darrera d’aquests materials en quant a capacitat calorífica trobem la fusta, el rajol ceràmic i el 

formigó. 
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Figura 29. Calor específic de diferents materials de construcció 

 

També cal destacar l’alta capacitat d’acumulació de calor de l’aigua, que pot ser utilitzada 

continguda en tancs o dins de murs. 

 

L’ús d’aïllament relacionat amb la inèrcia tèrmica 

Els aïllaments tèrmics, com tots sabem, tenen una baixa conductivitat tèrmica, és a dir, dificulten el 

pas de calor a través seu. Permeten evitar la pèrdua de temperatura des de l’interior cap a 

l’exterior en ambients exteriors freds, i controlar l’entrada de calor en ambients exteriors càlids. 

Podem considerar-lo doncs, un element bàsic en el disseny de l’envolupant. 

Aquesta baixa conductivitat tèrmica es tradueix en un alt calor específic, que és precisament el 

requeriment essencial de qualsevol material que es vulgui utilitzar en un mur amb alta inèrcia 

tèrmica. Per tant, si utilitzem correctament els aïllaments, ens permetran obtenir murs amb alta 

inèrcia tèrmica, però amb un gruix inferior. 
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Figura 30. Calor específic de diferents aïllaments 

 

Ara bé, per tal que la presència d’aïllament afecti el mínim possible a la capacitat d’inèrcia tèrmica 

de l’evolvent, cal escollir correctament el seu tipus i espessor, però també col·locar-lo en la posició 

adequada en el mur. 

Si el col·loquem en la cara interior, l’acumulació de calor del mur té dificultat per passar d l’interior 

de l’edifici, i a més, és més difícil evitar els ponts tèrmics.  

Si el col·loquem a la cara exterior, aconseguim un aïllament més continu de manera que s’eviten 

ponts tèrmics, i a més, deixem més espessor de massa del mur en la cara interior, pel que 

millorem la transmissió tèrmica cap a l’interior de l‘edifici, aprofitant el 90% de la massa tèrmica 

total, tenint en compte que l’acumulació de calor ha de provenir de l’interior de l’edifici. 
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4.4.2.2 Tècniques que fan ús de la convecció per al guany de calor 
 

4.4.2.2.1 Mur Trombe i variants 
 

Es tracta d’un tancament de façana que aprofita l’energia solar per l’escalfament mitjançant la 

recirculació de l’aire interior de l’edifici. Generalment està format per una fulla interior amb alta 

inèrcia tèrmica, una cambra d’aire i un vidre exterior. Aquest tancament es troba en la façana sud 

per fer un millor aprofitament de la radiació solar.  

Aquest full de vidre exterior pot col·locar-se també inclinat per millorar la superfície de captació 

solar i el seu angle envers els raigs solars; i a més, permet disposar d’elements d’alta inèrcia 

tèrmica a nivell del paviment com ara graves o paviments de pedra per incrementar l’acumulació 

tèrmica, però té l’inconvenient d’ocupar més espai exterior, i el fet de comptar amb més amplada 

de cambra d’aire, en dificulta l’escalfament. D’aquesta manera obtindríem un sistema molt similar 

a l’hivernacle que es descriu més endavant. 

 

Figura 31. Una de les primeres cases on es va aplicar el mur dissenyat per Felix Trombe, situada a Odeillo, França. El 
mur ocupa la totalitat de la façana sud. 

 

Figura 32. Instal·lació d'un Mur Trombe en una edificació existent. La col·locació de la fulla exterior inclinada afavoreix 
l'entrada dels raigs solars de forma més perpendicular. 
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El principi de funcionament és el següent: el mur rep l’energia solar durant el dia i l’emmagatzema 

gràcies a la seva gran massa tèrmica. Durant la nit, tal com s’ha explicat anteriorment, la 

transmetrà a l’interior de l’edifici. 

Gràcies a la presència del vidre, l’energia sobrant que no pot absorbir el mur queda 

emmagatzemada en la cambra d’aire, escalfant l’aire contingut. Així doncs, es beneficia de l’efecte 

hivernacle. 

 

Figura 33. Esquema de funcionament d'un Mur Trombe. No s'aprecien els orificis per intercanvi d'aire amb l'interior. 

 

L’escalfament de l’aire contingut en la cambra genera una corrent ascendent d’aire calent entre el 

mur i el vidre, de manera que podem induir de forma natural l’aire calent per climatitzar l’espai 

interior a través d’orificis situats en la part superior del mur, i orificis en la part inferior per la sortida 

d’aire més fred provinent de l’interior. Es crea doncs, una circulació d’aire a través del mur trombe. 

Cal recordar que l’aire calent té tendència a ascendir i el fred a descendir.  

 

Figura 34. Esquema genèric del funcionament d'un mur trombe pel que fa a la circulació d'aire. 
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Tot i que inicialment el mur interior acumula energia i posteriorment l’allibera per escalfar l’aire 

present dins la cambra d’aire i el de l’interior de l’edifici, el classifiquem dins el grup de convecció 

perquè l’aire escalfat es desplaça i escalfa l’aire interior de l’edifici mitjançant aquest principi. 

 

 

Figura 35. Esquema del funcionament d'un Mur Trombe. www.eficienciaenergetica.blogspot.com.br 

 

Gràcies a l’addició de mecanismes com ara ventiladors es pot tenir un millor control sobre el 

funcionament del sistema. També és possible tancar els orificis per tal que un cop refredat l’aire 

dins la cambra, entri dins l’edifici. Es pot millorar l’escalfament de la cambra d’aire i del mur, amb 

el pintat de color negre de la cara exterior, i amb utilització de vidres de gran espessor (p.e. vidre 

triple) o vidres amb cambra d’aire i baix emissius, millorant-ne l’efecte hivernacle. 

Durant les nits d’hivern, hi ha la possibilitat d’afegir un panell aïllant que es pugui desplegar sobre 

el mur per reduir les pèrdues cap a l’exterior a través del vidre. 

A l’estiu permet, mitjançant l’escalfament de la cambra d’aire i la situació de comportes que 

permetin deixar sortir aquest aire escalfat cap a l’exterior, l’arrossegament de l’aire de l’interior de 

l’edifici creant una ventilació creuada. Caldrà però, si la intensitat dels raigs solars és alta, disposar 

elements de protecció com ara voladissos o tendals per frenar-la i evitar un sobreescalfament que 

pugui penetrar a l’interior. 
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Figura 36. Configuració en l'ús d'un Mur Trombe a l'hivern i a l'estiu 

 

Els factors que poden influir sobre el rendiment d’un mur Trombe són: 

 Temperatura ambient: la pèrdua de calor del mur cap a l’exterior depèn directament de la 

diferencia de temperatura entre l’interior del mur i l’exterior. 

 Latitud: en general quan a més distància de l’equador es troba més s’hauran d’augmentar 

les dimensions del mur. 

 Orientació: La orientació òptima, dels mitjans de captació solar a l’hemisferi nord, és 

orientació sud. En el cas del Mur Trombe aquesta orientació per a un funcionament òptim 

pot ser Sud +- 5º. A partir de +- 30º es comença a perdre efectivitat de manera 

significativa. 

 Massa tèrmica i gruix de l’element opac (mur). Aquest factor condiciona la quantitat 

d’energia emmagatzemada i el desfasament. 

 Color de la superfície de l’element opac. Els colors foscos ajuden fan més favorable 

l’acumulació de calor. 

El dimensionat d’un Mur Trombe és complex ja que depèn de molts factors. Es pot realitzar però 

un dimensionament simplificat que es basa en proporcions d’uns elements vers els altres. Aquest 

dimensionament depèn de diferents factors: 
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 La superfície del vidre: pel cima moderat que trobem al nostre país es pot instal·lar una 

superfície de vidre d’entre 0,25 i 0,80 m2 per cada m2 de la superfície a calefactar. El 

gradient és ampli perquè depèn també de l’aïllament de l’envolupant de l’edifici. 

 El gruix de la cambra d’aire: aproximadament és de 10 centímetres. 

 El gruix del mur: depèn del material escollit en quant a massa tèrmica i sistema constructiu. 

 Les dimensions de les obertures de circulació: aquesta serà d’uns 100 cm2 per metre 

quadrat de mur, inclòs admissió i extracció. 

 

 

 

 

A1 + A2 = (L x H) / 100 

 

 

   

 

En la següent taula es mostren criteris orientatius per al dimensionat ràpid de Murs Trombe. Cal 

tenir present el factor latitud en l’aplicació de la taula. En latituds altes caldrà escollir el valor més 

alt de superfície mentre que en latituds baixes es tendirà a valors menors. 

Temperatura mitjana exterior a l’hivern Superfície de mur necessària per unitat 

de superfície útil a calefactar 

Climes freds 

-10 ºC 0,72 – 1,00 

-7 ºC 0,60 – 1,00 

-4 ºC 0,51 – 0,93 

-1 ºC 0,43 – 0,78 

Climes temperats 

+2 ºC 0,30 – 0,60 

+5 ºC 0,28 – 0,46 

+7 ºC 0,22 – 0,35 

 

Figura 38. Superfície de mur necessària segons temperatura mitjana exterior 

Figura 37. Paràmetres pel dimensionat de les 
obertures d'un Mur Trombe 
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Un càlcul més precís d’un Mur Trombe es pot trobar en la UNE-EN ISO 13790 i recollit en [10]. El 

mètode utilitzat en aquesta norma es basa en el càlcul dels guanys totals del mur a partir del 

càlcul dels guanys solars i les pèrdues de calor en KWh. 

QTotal = QGain - QLose 

 

Pel càlcul dels guanys solars s’utilitza la següent expressió: 

 

On: 
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Pel càlcul de les pèrdues entre l’interior i l’exterior s’utilitza la següent expressió: 

 

On: 

 

 

El Mur Trombe és un sistema “obert” en el sentit que accepta modificacions pel que fa a la 

captació, distribució i extracció de l’aire que es poden adaptar a les diferents latituds on es pot 

construir i al nivell de confort desitjat per l’usuari. Aquests elements poden ser principalment: 

 Variació en la inclinació del vidre i/o del mur. 

 Addició d’elements amb alta inèrcia tèrmica a l’interior i/o al paviment de la cambra d’aire, 

com per exemple graves. 

 Conducció de l’aire a través de conductes per a un repartiment a diferents sales. 

 Col·locació d’elements mecànics com ara ventiladors per personalitzar el control sobre la 

introducció d’aire, obtenint una ventilació forçada. 

Aquest tipus de mur també ha donat lloc a modificacions que per la seva acceptació han passat a 

tenir una denominació pròpia, i que veiem a continuació. 
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Mur Parietodinàmic 

 

Aquest mur és una variació del Mur Trombe però té un principi de funcionament similar al de la 

xemeneia solar. Tot i que la seva principal funció és de ventilació, també s’utilitza per pre-escalfar 

l’aire que entra a l’edifici de manera que l’aire de renovació no afecta tant al confort. 

El disseny és molt similar al del mur Trombe però amb la diferència que l’aire d’aportació escalfat 

prové de l’exterior de l’edifici. L’aspecte exterior inclús és gairebé idèntic. 

 

Figura 39. Mur Parietodinàmic 

 

Disposa d’un vidre exterior, una cambra d’aire i un mur interior com en el Mur Trombe, però en 

aquest cas el funcionament consisteix en arrossegar l’aire directament de l’exterior a través de 

l’escalfament del vidre i el mur, de manera que aquest aire passa a través de la cambra d’aire i 

s’escalfa, mentre circula cap a la part superior del mur on entra a l’edifici a través d’una comporta. 

A l’hivern el mateix sistema s’utilitza, però amb el tancament de la comporta superior, i obrint la 

interior, de manera que amb l’escalfament de la cambra d’aire aconseguim extreure l’aire de dins 

l’edifici i enviar-lo fora. Cal disposar d’una comporta a la part superior del vidre. 
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Figura 40. Configuració d'un Mur Parietodinàmic a l'hivern i a l'estiu 

 

Podem millorar el preescalfament de l’aire conduint-lo des de l’exterior a través d’un pou 

canadenc, de manera que durant el seu recorregut per sota terra, que es troba a una temperatura 

més alta que a l’exterior, s’escalfa. Aquest sistema també pot ser beneficiós a l’estiu quan la terra 

es troba a una temperatura més baixa que l’ambient exterior. 

 

Figura 41. Preescalfament de l'aire exterior que alimenta el Mur Paretodinàmic a través d'un Pou Canadenc 

 

Un cop l’aire passa a través del mur, pot entrar directament a l’edifici amb una comporta o reixa, o 

bé distribuir-lo a través de conductes pel seu repartiment més homogeni a les diferents estances. 

Durant les nits d’hivern, hi ha la possibilitat d’afegir un panell aïllant que es pugui desplegar sobre 

el mur per reduir les pèrdues cap a l’exterior a través del vidre. 

Permet també, una integració amb el sistema de ventilació per a una distribució interior uniforme, 

amb recuperació de calor i neteja de l’aire. Per exemple, l'empresa Sólehom [13] ha desenvolupat 

un sistema que funciona amb aquest principi i que a més té un funcionament automatitzat. L’aire 

escalfat i emmagatzemat en el Mur es condueix fins a un recuperador de calor de manera que 

establint les necessitats tèrmiques de l’edifici en cada moment es pot fer una aportació de calor 
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controlada; alhora que capta aire fresc de l’exterior, preferiblement a la cara nord. Aquest sistema 

afegeix un element actiu al conjunt. 

 

Figura 42. Sistema tipus Solehom. Incorpora un moviment de l'aire mecànic amb recuperació de calor 

 

Quan l’aire fresc provinent de l’exterior i l’aire preescalfat en el mur han de recorre distàncies 

relativament importants per la seva distribució, convé disposar d’elements mecànics per obtenir 

una ventilació forçada i així garantir el seu funcionament.  

 

Mur d’aigua 

 

Consisteix en  una variant de Mur Trombe en que es substitueix el mur interior per recipients o 

“murs” omplerts d’aigua. Aquest sistema aprofita la capacitat de transmissió de calor per 

convecció de l’aigua, que proporcionen una absorció ràpida de calor. 

La forma més usual de trobar aquests murs és a base de dipòsits metàl·lics apilats formant un 

mur, amb la cara que dona al vidre pintada de color negre per afavorir l’absorció de calor. 
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Figura 43. Murs d'aigua amb dipòsits de metall 

 

També es pot aconseguir un efecte similar situant dins l’edifici dipòsits verticals omplerts d’aigua, 

en punts on incideixi la radiació solar de manera que acumulin calor, podent-se trobar dins dipòsits 

pintats de color negre, o bé transparents com per exemple de vidre, que, encara que tenen un 

menor rendiment contenen un component estètic.  

La col·locació de dipòsits més separats entre ells afavoreix les corrents de convecció i faciliten els 

intercanvis de calor amb l’edifici, però per altra banda disminueix l’intercanvi de calor entre 

dipòsits. 
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Figura 44. Murs d'aigua amb dipòsits de vidre 

 

A l’estiu cal evitar que entri la radiació solar dins el mur, pel que cal disposar elements que 

bloquegin l’entrada de la radiació solar com ara cortines, voladissos, para-sols o contrafinestres. 

També és necessari disposar algun sistema que redueixi les pèrdues de calor durant les hores on 

no hi ha sol a l’hivern, com per exemple un aïllament adherit a la cara interior del vidre exterior. 

Segons [14] Steve Baer va desenvolupar un sistema anomenat Drumwall TM, el qual incorpora un 

mirall exterior plegable, de manera que els raigs solars que incideixen sobre aquest quan esta 

desplegat sobre el paviment exterior són reflectits cap al mur d’aigua. A l’estiu quan no interessa 

que els raigs solars escalfin el mur, aquest es plega sobre aquest, quedant la cara exterior aïllada. 

 

Figura 45. Esquema del sistema Drumwall TM 
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Figura 46. Esquema de funcionament del mur d'aigua 

 

Existeix una variant d’aquest sistema anomenat Coberta d’aigua, que consisteix en la col·locació 

de dipòsits d’aigua en l’espai de sota-coberta o directament a la coberta. Aquest sistema presenta 

l’avantatge que no ocupa superfície útil en planta, però el fet que l’acumulació de calor es trobi en 

la part alta de l’edifici dificulta la transmissió d’aquesta a les estances inferiors. 

Si els dipòsits es troben situats directament a la coberta, cal que tant el suport com els dipòsits es 

trobin pintats de color negre, i tenir molta cura de tapar-los durant la nit ja que es refreden més 

ràpidament que si es troben en l’interior.  Per evitar en gran part aquest refredament es poden 

cobrir amb vidre o un material translúcid. 

Cal tenir en compte també, que durant l’hivern la inclinació dels raigs solars és baixa, i per tant 

caldria disposar aquests dipòsits en cobertes amb una certa inclinació, amb orientació sud. 

 

 

Mur niu d’abella (mur de bloc de formigó de prisma hexagonal) 

 

Es tracta d’un sistema que permet escalfar un mur d’alta inèrcia tèrmica, i que a l’hora permet 

discriminar els raigs solars amb més inclinació de l’estiu perquè no penetrin en el mur, de manera 

que a l’hivern els raigs solars incideixen sobre el mur i els de l’estiu no, o amb menys mesura. 

Consta bàsicament d’uns blocs de formigó amb forma hexagonal disposats com amb la forma d’un 

rusc d’abelles, pintats interiorment amb pintura blanca per tal de reflectir els raigs solars, excepte 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 58 - 
 

la part més propera al mur interior que es pinta de color negre. El mur interior es construeix 

separat d’aquest primer i es pinta totalment de color negre. 

 

Figura 47. Croquis de mur de niu d'abella 

 

Durant els mesos d’hivern els raigs solars que incideixen poc inclinats respecte el terra, entén amb 

facilitat a l’interior dels blocs de formigó, quedant reflectida per la part pintada de blanc fins a la 

zona pintada de negre i fins al mur posterior, realitzant-se una acumulació gràcies a la inèrcia 

tèrmica d‘aquest mur. El calor acumulat entre la superfície exterior del mur interior i el mur de 

blocs de formigó genera una corrent d’aire ascendent similar a la que es produeix en el mur 

trombe, impulsant de forma natural aire calent per la part superior i succionant l’aire fresc de dins a 

través de comportes. 

A l’estiu, quan les temperatures son altes i no interessa la captació solar, la radiació cau mes 

perpendicularment i entra amb mes dificultat als blocs. La poca radiació que aconsegueix entrar 

pateix major nombre de reflexions en la part pintada de blanc difuminant-se i dispersant-se, 

arribant difícilment a les superfícies negres, de manera que l’escalament del mur es molt reduït. La 

gran inèrcia tèrmica del mur dissipa durant la nit l’escalfament que hagi pogut patir. 
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Figura 48. Esquema de funcionament del mur de niu d'abella 

 

Perquè durant l’hivern el funcionament del mur sigui òptim és important protegir-lo del vent, ja que 

la cambra d’aire que es crea està exposada a l’exterior. 
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4.4.2.2.3  Hivernacle adossat 
 

Consisteix en la ubicació d’una habitació envidriada annexa a l’edifici que permet aprofitar 

l’energia solar per escalfar-lo i al mateix temps guanyar un espai temperat, que actua com una 

zona d’amortiment entre la casa i la intempèrie. Aquest element ha d’estar situat en la façana sud 

per a un òptim aprofitament de la radiació solar. 

 

Figura 49. Hivernacle adossat 

 

El funcionament d’aquest sistema es basa en el mateix principi que el Mur Trombe, en que la 

radiació solar travessa el vidre i queda emmagatzemada dins l’hivernacle. També es poden 

introduir elements amb inèrcia tèrmica dins aquest recinte i en el mur que divideix l’hivernacle de 

l’edifici. Durant el dia acumula calor per alliberar-la durant la nit aprofitant, igual que el mur trombe, 

el moviment ascendent de l’aire càlid i la conseqüent succió de l’aire fred de la part inferior, a més 

de la calor alliberada pel mur divisori amb alta inèrcia tèrmica. També es pot fer ús de comportes i 

ventiladors per millorar-ne la gestió. 
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Figura 50. Hivernacles adossats en blocs de pisos situats a Saragossa. Vista exterior i interior. 

 

Un avantatge que presenta aquest sistema envers el Mur Trombe és que permet utilitzar aquest 

espai d’hivernacle, que es trobarà a una temperatura càlida durant el dia, i la possibilitat d’afegir-hi 

elements per millorar la inèrcia tèrmica del recinte com per exemple un paviment de pedra, graves, 

i altres materials complementaris que ajudin al mur divisori a acumular calor i alliberar-la quan la 

temperatura  de l’interior descendeixi. 

Durant la nit pot ser recomanable disposar algun sistema que permeti aïllar els tancaments de 

vidre per minorar la pèrdua de calor, tot i que el mur de façana del propi edifici l’aïllarà del fred. 

 

Figura 51. Esquema de funcionament d'un hivernacle adossat a l’hivern 
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A l’estiu tindria un funcionament més similar al del Mur Parietodinàmic, en que l’escalfament 

d’aquest recinte faria la funció de generar una corrent d’aire amb la col·locació d’una obertura en 

la part superior de l’hivernacle, i una comporta a la part superior del mur divisori; de manera que 

l’aire sortint succiona l’aire calent de l’edifici. 

Durant la nit, la calor generada dins l’hivernacle segueix extraient l’aire calent de dins l’edifici. 

 

Figura 52. Esquema de funcionament d'un hivernacle adossat a l'estiu 

 

Per poder bloquejar la radiació solar durant els dies d’estiu cal utilitzar sistemes que generin 

ombra com ara tendals, voladissos i cortines. Evidentment la necessitat d’utilitzar aquests 

sistemes complementaris variarà segons la zona climàtica en la que es trobi i les condicions 

atmosfèriques del moment. 

Igual que en els casos anteriors, l’ús de vides baix emissius permet que la radiació solar penetri a 

l’interior però impedeixi les pèrdues de calor cap a l’exterior, millorant l’efecte hivernacle. 

 

Figura 53. Gràfic descriptiu d'un vidre baix emissiu. La làmina pot ser situada en la lluna exterior o interior segons 
necessitat 
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Segons [15], la contribució energètica d’un hivernacle depèn de diversos factors com la mida de 

l’hivernacle, el sistema constructiu escollit, l’aïllament i la inèrcia tèrmica del mur de façana, el 

tipus de vidre escollit, l’estanquitat a l’aire i les hores de radiació solar en funció de la localització 

de l’edifici i la orientació de la façana. 

Segons [16], pel seu dimensionament aproximat es pot considerar el següent: per a escalfar 1m2 

de superfície útil es necessita aproximadament 1,5 vegades més superfície de vidre que superfície 

de murs d’acumulació tèrmica.  

 

4.4.2.2.4  Solera de grava 
 

S’utilitza grava com a dipòsit acumulador, procurant evitar que la humitat del terreny es transmeti a 

aquesta. Aquesta grava cal que posseeixi una gran inèrcia tèrmica, de manera que caldrà tenir 

cura a l’hora d’escollir-ne el material utilitzat, que hauria de ser petri d’alta densitat, i si es tracta de 

material reciclat, pot ser convenient que es tracti de formigó.  

La capa de grava es disposa sota el paviment de planta baixa (solera), deixant que en sobresurti 

una part que es troba en la façana sud, fora del límit de l’edificació, permetent que hi incideixin els 

raigs solars. El funcionament és molt similar al del Mur Trombe: la captació es realitza a través 

d’un vidre de manera que alhora que la grava va absorbint energia del sol, es produeix un efecte 

hivernacle que escalfa tot el recinte. 

L’energia emmagatzemada en la grava es condueix a l’interior de l’edifici per radiació a través de 

l’escalfament del forjat inferior de l’edifici, o per circulació d’aire provinent d’aquest espai per dins 

l’edifici aprofitant el corrent d’aire ascendent que es genera quan es troba a una temperatura més 

elevada que l’ambient. Durant la nit, l’energia emmagatzemada es seguirà transmetent a l’edifici.  

A l’estiu pot ser convenient cobrir la superfície de captació en contacte amb l’exterior per evitar 

l’escalfament de la solera. 

Aquest sistema té l’avantatge de beneficiar-se de la inèrcia tèrmica del terreny on es situa l’edifici. 

En trobar-se aquest element semi-enterrat durant l’hivern, el terreny que es troba a una 

temperatura superior a la de l’aire exterior ajuda en l’escalfament de la solera de grava, i en canvi 

a l’estiu aquest terreny es troba a una temperatura inferior, ajudant a la refrigeració d’aquest. 
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Figura 54.Croquis del funcionament d'una solear de grava per radiació 

 

També és possible utilitzar aquest sistema per emmagatzemar calor provinent d’un sistema 

d’hivernacle adossat, obtenint en aquest cas, un escalfament del llit de grava i un 

emmagatzematge del calor sobrant provinent de l’hivernacle en cas que el guany solar sigui 

elevat. 

 

 

4.4.2.2.5  Façana de doble pell de vidre 
 

En el projecte numero 7 presentat en el Solar Decathlon Europe del 2007, anomenat Casa Ressò 

[17], es va estudiar un tipus de façana de doble pell en que les dues fulles són de vidre, quedant 

entre elles una cambra d’aire més o menys ample, que permet, utilitzant comportes situades a la 

part superior i inferior, establir o anular la comunicació amb l’exterior. 

El seu funcionament és molt similar al del Mur Parietodinàmic amb la diferencia que no hi ha un 

mur interior que s’encarregui d’emmagatzemar calor, sinó que tot l’intercanvi de calor es realitza a 

través del moviment de l’aire contingut en la cambra d’aire. 

Cal tenir present la col·locació d’elements interiors amb alta inèrcia tèrmica per poder generar una 

acumulació d’energia (paviments, mobiliari...). 
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La gran avantatge que ofereix aquest sistema és el gran aprofitament de la llum natural, tot i la 

desavantatge clara de la no existència d’un mur acumulador de calor en la cara interior. 

Durant els dies d’hivern, convé que la cambra d’aire que queda entre les dues fulles estigui 

tancada de manera que l’aire emmagatzemat s’escalfi i alhora es produeixi un escalfament de la 

superfície del vidre interior. Si la cambra d’aire és més estreta, l’escalfament serà més ràpid ja que 

es produirà una major velocitat de l’aire en aquest espai interior, i per tant una transmissió de calor 

més rapida. L’aire escalfat durant el dia, es pot deixar circular cap a l’interior a la nit per la part 

superior de la façana , de manera que per la part inferior, per sobrepressió, l’aire fred s’introdueix 

a la cambra. 

A l’estiu, l’aire calent que s’emmagatzema en la cambra d’aire pot ser extret per mitjans naturals o 

mecànics, produint una circulació de l’aire ascendent que pot extreure l’aire calent de l’interior, per 

la part superior de la façana, fent que aquesta extracció generi una corrent per depressió que 

aporta aire fresc que pot provenir d’una façana més fresca, com ara la nord. És molt important en 

aquesta època de l’any fer un bon estudi de la combinació de vidres i elements amb funció de 

para-sol perquè no es produeixi un sobreescalfament d’aquest espai i en conseqüència l’interior 

de l’edifici.  

Pot ser molt aconsellable la col·locació de vegetació de fulla perenne que a l’estiu faci ombra però 

que a l’hivern deixi passar la radiació solar. 

 

Figura 55. Funcionament de la façana de doble pell a l'hivern i a l'estiu 
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Figura 56. Esquema de funcionament de la doble façana de vidre en el conjunt de l'edifici 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 67 - 
 

4.4.3 Tècniques de minimització de guany / pèrdua de calor 
 

4.4.3.1 Conceptes bàsics de disseny per a la minimització de guany / pèrdua de calor 
 

Utilització del color blanc en les superfícies exteriors: com s’ha explicat en el capítol “4.4.2.1.2 El 

color”, el color blanc reflecteix la radiació solar, de manera que és rebutjada i els materials de 

façana no l’absorbeixen. És important tenir en compte la incidència que té l’ús del color blanc en la 

reflectivitat de la llum solar, ja que la seva utilització, per exemple en paviments exteriors, pot 

millorar la il·luminació natural en l’interior de l’edifici, però també pot incrementar la radiació solar 

que entra per les obertures. 

 

Reducció de les superfícies envidriades: les obertures envidriades són el punt d’entrada de la 

radiació solar (sempre que estiguin correctament orientades) i alhora les responsables de l’efecte 

hivernacle que ajuda a l’edifici a escalfar-se per acumulació de calor. Per tant, quan més grans 

siguin aquestes superfícies, més quantitat de calor penetrarà a l’edifici. Cal doncs, fer un disseny 

intel·ligent de les superfícies envidriades de manera que la seva mida i ubicació sigui adequat per 

la captació solar a l’hivern, però no perjudiqui l’edifici a l’estiu, ja que una excessiva quantitat de 

tancaments envidriats contribueixen a crear edificis que funcionen com a hivernacles i necessiten 

grans quantitats d’energia per a refrigerar-se. 

 

Factor forma 

El factor forma quantifica la relació entre la forma i el volum d’un edifici a través del quocient entre 

la superfície de l’envolupant i el volum que conté. 

La superfície de l’envolupant és el límit físic d’intercanvi de calor entre l’interior i l’exterior, mentre 

que el volum interior es pot considerar la seva capacitat per emmagatzemar energia.  

Des del punt de vista de l’estalvi energètic, l’edifici òptim és el que té la mínima superfície exterior, 

amb el mateix volum interior.   

El valor d’aquesta relació depèn del clima en que s’ubiqui l’edifici. Segons [18], per a climes freds 

es considera entre un 0,5 i 0,8, mentre que a climes càlids es consideren valors superiors a 1,2. 

Un edifici amb un valor mes reduït es defineix com un edifici més compacte. 
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Així doncs, podem definir el concepte de Compacitat com el valor invers al factor forma, i mesura 

el grau de compactació de les masses de l’edifici. Una compacitat alta equival a una menor 

probabilitat d’existència de ponts tèrmics lligats a l’envolupant, encara que per l’altra banda, també 

augmenta el risc de generar dificultats de ventilació i il·luminació natural. 

Podem suposar que un edifici amb un valor de compacitat més alt té una demanda d’energia 

inferior que el mateix edifici amb una altra forma amb menys compacitat. 

 

Figura 57. Tres edificis amb la mateixa superfície en planta però amb diferent superfície de façana 

Com ja s’ha explicat en l’apartat “4.4.1 Mesures generals d’ubicació i orientació”, la forma òptima 

per a la captació solar, és una forma rectangular orientada en direcció est-oest, de manera que 

com que a l’estiu rep mes radiació la cara sud, hi ha més superfície de captació; mentre que a 

l’hivern les cares que reben més radiació son les est i oest i per tant cal reduir-ne la superfície.  

 

4.4.3.2 L’aïllament tèrmic 
 

L’aïllament tèrmic estableix una barrera al pas de calor entre els medis exterior i interior, que tenen 

tendència a igualar-se. Per tant, quan a l’exterior fa calor, fan la funció d’evitar que aquest penetri 

a l’edifici, i quan a fora fa fred, evitar que la calor emmagatzemada s’escapi. La conductivitat 

tèrmica d’un material per aïllar es mesura mitjançant la seva conductivitat tèrmica λ (W/m ºC), que 

mesura únicament la transmissió per conducció. 

Un dels millors aïllants tèrmics seria el buit, en el que la calor es transmet només per radiació, 

però és molt difícil d’obtenir en la construcció. Per això s’utilitza més usualment aire amb una 

baixa humitat perquè impedeix el pas de la calor per conducció; per aquest motiu són molt 

utilitzades les cambres d’aire en les façanes, cuidant molt la seva ventilació. 
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L’aire transmet la calor per convecció (per moviment de l’aire), el que redueix la seva capacitat 

d’aïllament.  Per això cal utilitzar com aïllament tèrmic materials porosos o fibrosos, capaços de 

mobilitzar l’aire sec i confinar-lo en l’interior dels seus porus més o menys estancs. En general 

l’aire estancat en l’aïllament és el pròpi aire del medi, però en el cas d’aïllaments com el poliuretà 

projectat, el gas utilitzat com a agent espumant és el que queda tancat. 

Podem classificar els aïllaments tèrmics en tres tipus: 

 Fibrosos: es componen de filaments amb partícules petites o de baixa densitat. Es 

col·loquen com a farciment en forma de taulers o mantes. Tenen una porositat molt alta, 

del voltant del 90%. Els més comuns són la llana mineral i la fibra de vidre. 

 Cel·lulars: es conformen en cel·les tancades o obertes, formant generalment taulers rígids 

o flexibles, podent-se conformar també in situ mitjançant projecció. Els seus avantatges 

són la seva baixa densitat i una resistència a la compressió acceptable. Els més utilitzats 

són el poliuretà, el poliestirè expandit i el poliestirè extruït. 

 Granulars: Consten de petites partícules de materials inorgànics aglomerades en formes 

prefabricades o utilitzades soltes. Els més usuals són la perlita i la vermiculita.  

La principal característica que es té present en l’elecció de l’aïllament és la seva conductivitat 

tèrmica, però també cal tenir present la densitat, l’estabilitat química, la rigidesa estructural, la 

degradació i el seu cost. És vital tenir en compte aquests factors ja que l’elecció d’un tipus 

d’aïllament ha de ser coherent amb la seva ubicació: hi ha aïllaments que absorbeixen humitat, 

augmentant considerablement la seva conductivitat, estabilitat, geometria, i per tant funcionalitat; 

com també hi ha aïllaments que no suporten la compressió, o aïllaments que no són compatibles 

amb determinats revestiments o diferents sistemes de col·locació. 

Famílies d’aïllants tèrmics legalitzats a Europa: 

 Llana mineral 

 Poliestirè expandit 

 Poliestirè extruït 

 Espuma de poliuretà 

 Espuma de resina fenòlica 

 Espuma de vidre (llana de vidre) 

 Lloses de llana de fusta 

 Plaques de perlita expandida 

 Suro 

 Fibres de fusta 
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Aïllaments més utilitzats en els edificis passius 

 

Figura 58. Taula comparativa de diferents materials aïllants amb característiques principals 

 

4.4.3.3  Control ponts tèrmics 
 

Un pont tèrmic és una zona on es transmet més fàcilment el calor que en les zones contigües. Es 

pot donar per: 

 Diferent conductivitat dels materials 

 Diferent espessor dels materials 

 Falta de material aïllant en una zona concreta 

 Qüestions geomètriques 

Segons el Codi Tècnic de la Edificació [9], es defineix com “aquella zona de l’envolupant tèrmica 

de l’edifici en la que s’evidencia una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui pel canvi 

de l’espessor del tancament o dels materials utilitzats, per la penetració completa o parcial 

d’elements constructius amb diferent conductivitat, per la diferencia entre l’àrea externa i interna 

de l’element, etc, que comporten una minoració de la resistència tèrmica respecte la resta del 

tancament.” 
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Un bon exemple per explicar què és un pont tèrmic és un cargol que travessa dos taulers de fusta. 

Com que el cargol transmet millor el calor que la fusta, s’escapa més calor pel cargol que per la 

fusta. 

En la construcció tradicional trobem aquest problema especialment en les façanes dels edificis. 

Els pilars i bigues estructurals de la majoria dels edificis estan en contacte permanent amb 

l’exterior i a més estan construïts amb metall o formigó, materials que tenen una conductivitat 

tèrmica més elevada que els materials de fàbrica de la façana. Els ponts tèrmics creats per la 

intersecció entre els tancaments de ceràmica amb pilars o forjats són punts freds en els que es 

produeix pèrdua de calor i que a més poden provocar condensacions i fongs en situació d’hivern o 

èpoques fredes. A més, en la majoria de casos la intersecció amb els forjats i pilars crea una 

interrupció de l’aïllament tèrmic. 

 

Figura 59. Exemple de termografia per a la detecció de ponts tèrmics 

 

Podem classificar els ponts tèrmics més comuns en l’edificació, segons el Codi Tècnic de 

l’Edificació, en el seu apartat DB-HE1 [9], en: 

 Ponts tèrmics integrats en els tancaments de façana. 

o Pilars integrats en els tancaments de façana. 

o Contorn d’obertures i lluernaris. 

o Caixes de persiana. 

o Altres ponts tèrmics integrats. 

 Ponts tèrmics lineals o d’intersecció. 

o Cantells de forjats en façana. 

o Unions de coberta amb façana. 

o Unions de façana amb tancaments en contacte amb el terreny. 

o Cantonades o interseccions de façanes. 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 72 - 
 

 Interseccions de voladissos amb façanes. 

 Intersecció de distribució interior amb façana. 

 

Per solucionar la majoria de ponts tèrmics en fase de disseny cal tenir cura en fer passar 

l’aïllament amb tot el seu espessor en tota la superfície de l’envolupant, i reforçant si cal les 

interseccions, cantonades i perímetres d’obertures. En aquest sentit és molt útil imaginar l’edifici 

en planta i secció i poder resseguir amb un llapis tota l’envolupant de manera continua sense 

interrupcions; aquesta línia serà l’aïllament, segons s’explica en [19]. D’aquesta manera es 

detecten ràpidament les interrupcions o canvis de gruix en l’aïllament. 

 

Figura 60. "Regla del llapis" 

 

Un clar exemple de pont tèrmic que es troba usualment és la formació de balcons mitjançant la 

volada de la llosa dels forjats. L’estructura de formigó, sense cap aïllament interior en molts casos, 

transmet el calor des de l’interior de l’edifici cap al balcó, comportant-se com un sistema de 

dissipació d’energia, que per exemplificar-ho, podria recordar el disseny d’un motor de combustió 

amb dissipació per aletes. 

Per tant, és evident que evitar els ponts tèrmics no només suposa afegir aïllament sinó que cal 

partir d’un bon disseny de l’estructura i l’envolupant. 

Per tal d’evitar interrupcions o canvis en l’espessor de l’aïllament és recomanable: 

 Dissenyar façanes amb la fulla interior recolzada entre forjats i l’aïllament continu col·locat 

des de fora, i el full exterior passant. 
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 Resoldre correctament les interseccions entre elements constructius i prestar especial 

atenció a les cantonades. L’aresta interior rep transmissió de temperatura d’una superfície 

major procedent de l’exterior. 

 

 

Figura 61. Valor de les temperatures en els tancaments per a una temperatura exterior de 6,2ºC i interior de 20ºC. La 
temperatura superficial interior en la cantonada és de 17,1ºC. Guia del Estandar Passivhaus Fenercom 2011 

 

En quant a les obertures practicables de façana, el vidre de cambra és un bon aïllant, però 

l’alumini és un conductor tèrmic molt millor, i per aquest motiu permet que el calor circuli a través 

seu. Amb temperatures baixes durant l’hivern, podem trobar usualment la presencia en la 

superfície dels marcs, de petites gotes d’aigua fruit de la humitat condensada, fet que no s’observa 

en el vidre. Cal escollir doncs fusteries amb ruptura de pont tèrmic o de materials menys 

conductius com el PVC, la fusta o fusteries d’altes prestacions. 

 

4.4.3.4  Estanquitat a l’aire 
 

Dotar a un edifici d’una alta estanquitat a l’aire té com a objectiu evitar corrents d’aire no 

desitjades i tenir un control sobre l’intercanvi i les renovacions d’aire que s’efectuen a través del 

sistema de renovació d’aire controlada. Aquesta estanquitat o hermeticitat s’aconsegueix 

mitjançant un tractament minuciós de les juntes en tota l’envolupant de l’edifici. 

Abans de l’aparició de la ventilació controlada, els ponts tèrmics permetien la renovació de l’aire 

interior per les discontinuïtats que s’hi formen i que permeten petites infiltracions. Aquestes 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 74 - 
 

infiltracions fan una petita aportació d’aire de renovació, important per mantenir el benestar dels 

ocupants però alhora perjudica l’aïllament. Ara, si es fa ús de la ventilació controlada, no hi ha cap 

inconvenient en eliminar aquestes infiltracions ja que l’aire de renovació està garantit. 

També cal tenir en consideració que una pell hermètica en l’edifici millora considerablement la 

seva protecció enfront el soroll i ofereix una protecció contra la humitat exterior que transporta 

l’aire. 

Ara bé, cal tenir molt en compte que si es dissenya un edifici estanc no es pot deixar de banda 

l’evacuació de la humitat de l’interior perquè es poden generar patologies a l’edifici, i que en la 

construcció tradicional es du a terme a través de la transpirabilitat dels materials dels tancaments 

exteriors. En aquest sentit, els materials utilitzats per a mantenir l’estanquitat de l’edifici, també 

poden ser transpirables. És molt recomanable que el sistema de ventilació controlada realitzi 

també un control de la humitat.  

 

 

Figura 62. Representació de l'hermeticitat a l'aire 

 

Aquestes infiltracions d’aire poden veure’s incrementades a causa del vent, i també és més 

accidentada quan s’incrementa la diferencia de temperatura entre l’interior i l’exterior ja que 

existeix una diferència de pressió que desplaça l’aire. 
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Es pot arribar a pensar que un edifici on s’ha tractat molt minuciosament la continuïtat de 

l’aïllament pot ser hermètic, però no sempre és així. L’aire pot circular a través d’un aïllament de 

llana mineral, de fibra de coco, de cel·lulosa, etc, com també sabem que un material hermètic com 

una làmina d’alumini pot ser un mal aïllant. Per tant cal tractar aïllament i estanquitat de manera 

separada. 

Segons [19], un edifici correctament aïllat, amb un sistema de recuperació controlat amb 

recuperació de calor però amb una construcció poc hermètica pot consumir més energia de la que 

és capaç d’estalviar el sistema, per la dificultat d’aconseguir una temperatura de confort degut a la 

pèrdua continuada de calor per punts de l’envolupant, i al treball ineficient i desequilibri que 

suposa pel sistema de recuperació per l’entrada d’un cabal d’aire que no passa pel sistema de 

ventilació controlada. 

Com en el control de ponts tèrmics, és important pel disseny de l’estanquitat a l’aire poder 

disposar una pell sense interrupcions en la secció vertical i horitzontal de l’edifici i detectar els 

punts conflictius per donar-los solució. 

Els punts més conflictius descrits en [19] que poden presentar problemes d’estanquitat solen ser: 

 Continuïtat de la barrera de vapor en les seves juntes i solapaments. 

 Connexions de tancaments amb forjats. 

 Col·locació de finestres i marcs de finestres, especialment les caixes de persiana i 

mecanismes. 

 Habitacions o forats sense calefactar contemplats en l’estètica del projecte que molt sovint 

reben un tractament menys minuciós. 

 Components d’instal·lacions en els seus passos i encastaments pel tancament de façana i 

forjats. 

Materials utilitzats per aconseguir una construcció hermètica (segons DIN 4108-7 del 2011): 

 Construccions de formigó i fàbrica, aquestes ultimes generalment recobertes amb un 

arrebossat des del paviment al forjat. Les juntes de morter no es consideren hermètiques ja 

que contenen certa porositat. 

 Làmines hermètiques de materials plàstics, elastòmers, bituminoses o derivades del paper, 

evidentment sense perforacions. 

 Taulers de fibra-guix, cartró-guix, fibra de ciment, xapes i taulers de fusta, utilitzant un 

tractament especial hermètic en les seves juntes, solapaments, perforacions i 

penetracions. 
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Com a materials utilitzats pel tractament de les juntes i/o orificis generats per la penetració 

d’elements podem trobar: 

 Materials hermètics com cordons, cintes adhesives i perfils especials col·locats amb 

suficient pressió en el solapament. 

 Collarins i cintes adhesives pel tractament de penetracions de tubs, passos d’instal·lacions 

i peces especials de construcció. 

 Franges d’arrebossat i materials elàstics en massa pel tractament de juntes entre làmines i 

arrebossats. 
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Figura 63. Solucions hermètiques pera  diferents tipus d'interaccions 

 

 Per tal de comprovar el nivell d’estanquitat d’un edifici es pot realitzar l’assaig de 

determinació de l’estanquitat a l’aire en edificis: Mètode de pressurització per mitjà de 

ventilador; contemplat en la normativa UNE EN 13829 [20], també anomenat Test 

BlowerDoor. Aquest assaig pot tenir diferents aplicacions relacionades: 

 Mesurar la permeabilitat a l’aire d’un edifici o part component del mateix. 

 Comprovar que l’edifici es troba conforme a les especificacions establertes en el disseny. 

 Comparar la permeabilitat relativa a l’aire de diferents edificis similars o de parts 

components d’aquests. 

 Identificar els orígens de les fugues d’aire. 

 Determinar la reducció de fugues d’aire fruit de mesures correctores aplicades. 
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Figura 64. Test Blower-Door 

 

El funcionament d’aquest assaig segons [19] és el següent: un ventilador extreu l’aire de l’interior 

de l’edifici al mateix temps que l’aire exterior penetra a través de les infiltracions de l’envolupant. 

El ventilador s’instal·la en una porta o finestra de l’edifici, mentre que la resta d’obertures exteriors 

resten tancades i les portes interiors obertes per permetre la circulació de l’aire per l’interior de 

l’edifici. És recomanable també que en el moment de la realització de l’assaig, i si és possible, 

l’aïllament es trobi encara visible ja que permetrà aplicar mesures correctores més fàcilment. 

Per la detecció de les infiltracions es genera una pressió negativa de 50 Pascals i es controla el 

sistema de manera informatitzada. Si hi ha infiltracions, l’aire exterior començarà a penetrar per 

l’envolupant i es podran detectar amb una inspecció manual i amb l’ajut d’anemòmetres, 

generadors de fum i/o sistemes de termografia infraroja.  
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Figura 65. Aparells utilitzats en la comprovació de l'hermeticitat 

 

El valor obtingut en l’assaig es mesura mitjançant la Taxa d Intercanvi d’Aire a 50 Pa (n50), i el 

valor obtingut es dóna en renovacions d’aire per hora (h-1) . 

Per posar un exemple com a referència: en les noves construccions habituals s’obtenen valors de 

test de pressió de 3 a 6 h-1; mentre que per poder aconseguir l’estàndard Passivhaus s’exigeix un 

màxim de 0,6 h-1. 

El valor obtingut, fruit d’un programa informàtic, és més fàcilment interpretable mitjançant una 

regla general per estimar l’obertura equivalent en cm2. 

 

í  2 =  
            

2
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Exemple: 

í  2 =  
500 3       0,6

2
= 150 2 

La suma de totes les obertures d’infiltració equival a 150cm2. 

 

 

4.4.3.5 Tancaments d’altes prestacions 
 

Els tancaments són una de les parts més importants en tenir en compte en el disseny d’un Edifici 

de Consum Gairebé Nul. És l’element per on penetra el la radiació solar, motiu pel qual, com ja 

hem explicat, cal que sigui el més gran possible depenent de la seva orientació; però alhora ha de 

ser el més aïllant possible per no perdre a través seu tota l’energia que s’ha guanyat, i per evitar 

guanys de calor innecessaris a l’estiu; i és per aquests motius que és un element tan complex. 

Les fusteries exteriors venen condicionades principalment per 3 requeriments. Els valors a complir 

segons el CTE [9] varien segons la zona climàtica en la que es trobi l’edifici. Tot i així, per tal 

d’aconseguir edificis de baix consum i/o per obtenir el certificat d’algun dels estàndards d’edificació 

passiva, cal ser més exigents. Per exemple, per obtenir el certificat Passivhaus s’hauria de 

complir: 

 Classe de permeabilitat a l’aire: mínim Classe 4 (la més estanca). 

 Classe d’estanquitat a l’aigua: mínim Classe E (la més estanca). 

 Aïllament tèrmic: per obtenir el certificat Passivhaus màxim 0,8 W/m2·k, permetent-se 

actualment a Espanya en general 1 W/m2·k. 

Un tancament d’altes prestacions ha de d’oferir una alta estanquitat a l’aire a través de les 

ferramentes i les juntes, i a més, tant el vidre com la fusteria han de presentar un aïllament molt alt 

per evitar la transferència de temperatura de l’exterior a l’interior. Ha de ser capaç de proporcionar 

en la seva superfície interior una temperatura mínima de 17ºC, que asseguri l’absència de 

condensacions superficials, i que eviti l’efecte de radiació freda, independentment de la condició 

climàtica exterior. 

La classe de permeabilitat mínima a l’aire es troba a través del Document Bàsic HE1 [9]; i es troba 

en base de les condicions climàtiques en règim d’hivern de cada regió. A Catalunya, per exemple, 

trobem quatre de les cinc zones climàtiques previstes en la normativa: zones B, C, D i E, 

cadascuna amb el seu límit de transmissió tèrmica. 
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Figura 66. Zonificació climàtica amb indicació de la conductivitat tèrmica màxima de les fusteries 

 

La Classificació mínima en quant a estanquitat a l’aire per aquestes zones, segons el Document 

Bàsic HS-3 [21] es mesura en m3/hxm2. La classificació és la següent: 

 

Figura 67. Classificació segons estanquitat de les fusteries 

 

 Zones A i B: Mínim classe 1 

 Zona C, D i E: Mínim classe 2  

Segons el Document Bàsic HS-3 [21] de qualitat de l’aire interior, les fusteries han d’incorporar 

obertures dotades d’airejadors o obertures fixes que funcionin com obertures d’admissió, com per 

Classe
Permeabilitat a l'aire a 100 Pa 
(46 km/h) (m3/h·m2)

Pressió màxima de l'assaig 
Pa (km/h)

0 Sense assajar Sense assajar
1 ≤ 50 150 (56 km/h)
2 ≤ 27 300 (80 km/h)
3 ≤ 9 600 (113 km/h)
4 ≤ 3 600 (113 km/h)
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exemple els dispositius de micro-ventilació sempre que l’edifici es ventili mitjançant un sistema de 

ventilació híbrida. 

La transmitància tèrmica és el paràmetre característic que defineix la qualitat de comportament 

tèrmic d’un tancament exterior. Al parlar de UH, estem tenint en compte tots els components de la 

finestra: el vidre (UH,V) i el marc (UH,M). Aquesta magnitud expressa la quantitat d’energia 

mesurada en watts (W) que es transmet per unitat de superfície (m2), i per diferencia de 

temperatura (K). 

UH es calcula d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, en l’apartat HE-1 [9] “Limitación de la 

demanda energètica” i té en compte: 

 UH,V,: transmitància tèrmica del vidre en W/m2·K. Depèn de l’espessor i numero de 

làmines de vidre, l’espessor i número de cambres d’aire, ús de gasos en les cambres i 

capes en els vidres (com en els vidres baix emissius). 

 UH,M: transmitància tèrmica del marc en W/m2·K. Depèn de les característiques del perfil i 

de la seva geometria (menys superfície de contacte amb l’exterior es tradueix amb menys 

transmitància tèrmica). 

 FM: superfície del perfil en m2 en relació a la superfície total d’obertura. 

UH = (1-FM) x UH,V + FM x UH,M 

 

Segons el CTE els tancaments han de complir un valor màxim de transmissió tèrmica depenent de 

la zona climàtica i altitud, l’orientació i el percentatge de superfície envidriada de la façana. 

Podem obtenir un valor de UH més acurat que tingui en compte també l’ús de les juntes entre 

vidres i marc, i el possible pont tèrmic generat per la instal·lació de l’obertura en la façana, 

mitjançant la norma UN-EN ISO 10077: Prestaciones térmicas de ventanas, puertas y persianas. 

Cálculo del coeficiente de transmitancia tèrmica [22]. L’obtenció del coeficient de transmitància 

tèrmica de l’obertura (en aquest cas anomenada Uw) mitjançant aquest mètode depèn de: 

 El valor Ug (U glass), transmitància tèrmica del vidre, i la superfície del vidre Ag (A glass). 

 El valor Uf (U frame), transmitància tèrmica del marc, i la superfície del marc Af (A frame). 

 La transmitància tèrmica lineal del contorn de la superfície vidriada ψg, la qual depèn en 

gran mesura de la qualitat del separador del vidre i la longitud del perímetre de contorn del 

vidre Lg. 

 El pont tèrmic addicional degut a la instal·lació de l’obertura en el mur exterior ψinst, i de la 

longitud del perímetre del tancament Linst.   



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 83 - 
 

Per tant: 

Uw= (Ag*Ug + Af*Uf + lg*Ψg + linst*Ψinst) / (Ag + Af) 

 

Per a certificar una finestra com a component certificat Passivhaus, a més de complir un UH o Uw 

inferior o igual a 0,8 W/m2·K, ha de complir que la transmitància tèrmica de l’obertura instal·lada 

sobre un mur (denominat  Uw-inst) ha de ser menor de 0,85 W/m2·K. 

 

 

Figura 68. Exemple de certificat Passivhaus d'una fusteria exterior 
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La fusteria 

L’èxit en l’obtenció d’una fusteria d’altes prestacions depèn tant dels materials utilitzats com de la 

seva instal·lació i interacció amb la façana. 

El marc i la fulla de l’obertura en general són aïllants gràcies a l’ús de cambres d’aire i membranes 

de ruptura del pont tèrmic. Tot i així en els últims anys han aparegut innovacions en les seccions i 

materials utilitzats en les fusteries per tal de complir amb les exigències que estan marcant els 

Edificis de Consum Gairebé Nul, l’estàndard Passivhaus, Minergie i altres estàndards de baix 

consum. 

 Fusteries de fusta: és el material tradicional per a les fusteries exteriors. Tot i haver patit un 

desbancament a favor de les fusteries d’alumini i PVC, actualment tornen a agafar força 

degut a la creixent demanda d’edificis eficients.  

Aquestes fusteries ofereixen bones prestacions enfront a l’estanquitat, resistència al vent, 

aïllament acústic i posseeixen un major aïllament tèrmic que les fusteries d’alumini o PVC. 

A més, es tracta d’un material natural, amb una empremta de carboni menor. Les seves 

propietats tèrmiques i acústiques i de durabilitat varien segons l’espècia escollida. 

El problema principal que presenten és el manteniment al llarg de la seva vida útil, pel cost 

i molèsties que pot suposar. En aquest punt és important escollir espècies amb una alta 

durabilitat i tractaments protectors adequats. 

No són aconsellables en obertures amb mesures molt grans o vidres molt pesats ja que 

poden deformar-se. 

 

Figura 69. Fusteria  exterior de fusta 

 

 Fusteries de fusta-alumini: ofereixen les característiques de les fusteries de fusta natural, 

però a més, incorporen en la seva cara exterior perfils d’alumini que les fan en conjunt més 

resistents a les inclemències atmosfèriques, reduint molt el manteniment d’aquestes 
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Per a millorar les característiques tèrmiques i acústiques de la fusteria és aconsellable 

utilitzar fustes toves com per exemple el pi i incrementar l’espessor del perfil. També hi ha 

la possibilitat d’intercalar cambres o aïllaments entre els perfils de fusta i alumini, 

incrementant també el cost. 

 

 Figura 70. Fusteries exteriors de fusta-alumini  

 

 PVC: les fusteries de PVC presenten actualment modificacions en el seu disseny que els 

proporciona conductivitats tèrmiques molt baixes, de fins a 0,66 w/m2K. Aquesta 

modificació es basa en un increment del nombre de cambres d’aire de la perfilaria, la 

introducció d’aïllament en algunes de les cambres com ara el poliestirè expansible de baixa 

densitat (ex: Neopor de BASF, de 25 kg/m3 i 0,03 W/(m·k)), i millores en el disseny i reforç 

de les juntes per incrementar-ne l’estanquitat. 

El nivell d’estanquitat també es pot millorar mitjançant l’addició de perfils d’acer o de fibra 

de vidre en l’interior, cosa que augmenta la inèrcia, especialment útil en tancaments de 

considerable alçada. 

 

Figura 71. Fusteria de PVC Kommerling 76, certificada Passivhaus 
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Figura 72. Fusteria de PVC Geneo PHZ de Renhau, certificada Passivhaus 

 

Per a la millora de la rigidesa de les fusteries de PVC també podem trobar fusteries que 

incorporen revestiment d’alumini, com per exemple el perfil AFINO-top de AFINO 

 

Figura 73. Fusteria de PVC revestida amb alumini 

 

 Alumini: tenen com a avantatge enfront a la fusta la lleugeresa i l’estabilitat dimensional, 

però presenten inicialment un aïllament tèrmic inferior, millorat gràcies a la ruptura de pont 

tèrmic. Com en les fusteries de PVC, en el camp de l’alumini també s’han realitzat 

modificacions en el disseny i materials per tal d’adaptar-les als nivells d’exigència dels 

edificis de baix consum. En el cas de l’alumini aquestes modificacions s’han basat en 

l’increment en el nombre de línies de Ruptura de Pont Tèrmic i en l’addició de material 

aïllant en algunes de les cambres d’aire com el poliuretà o el poliestirè expansible de baixa 

densitat. 
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Figura 74. Fusteria d'alumini amb aïllament de poliestirè expansible AWS 112 de Shueco 

 

 Actualment també es poden trobar fusteries d’alumini que han eliminat en gran part les 

cambres d’aire i es troben omplertes en pràcticament la seva totalitat amb poliuretà, intercalat amb 

la ruptura de pont tèrmic.  

 

Figura 75. Perfil d'alumini aïllat amb poliuretà, U0,9 de Wenthermic 

 

Dins el Catàleg d’Elements Constructius de Codi tècnic de l’Edificació [23] es poden trobar els 

valors de conductivitat tèrmica dels marcs de les obertures segons material per metre quadrat, en 

l’apartat “3.16 Marcos”: 
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Figura 76. Conductivitat tèrmica de perfils segons material de fabricació. Catàleg Elements Constructius CTE 

 

La instal·lació dels tancaments exteriors per a un funcionament eficient 

No és convenient tractar les obertures de forma individual ja que l’efectivitat d’un forat depèn tant 

del propi tancament com de la instal·lació efectuada, que ha d’estar enfocada a millorar 

l’estanquitat del conjunt i evitar ponts tèrmics.  

Segons s’explica en [24], el millor comportament del conjunt s’obté situant el tancament en el punt 

mig  de la secció de l’aïllament de la façana, ja que d’aquesta manera evitem la formació d’un pont 

tèrmic en els brancals. 

 

Figura 77. Comportament tèrmic segons la posició del tancament exterior en la façana 

 

En el nostre país és molt comú la instal·lació amb l’ús de premarcs per la millora de les entregues i 

del temps d’instal·lació. A la resta d’Europa no és tan comú ja que els processos de construcció 

són diferents. 
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Si s’opta per construir amb l’ús de premarcs és recomanable utilitzar-los de fusta i unir-los al 

tancament de façana mitjançant fixacions penjades.  

 

Figura 78. Utilització de premarcs exteriors de fusta 

 

Per assegurar les condicions d’estanquitat, es poden realitzar les següents tasques en la unió 

entre el marc i premarc: 

 Entre el marc de l’obertura i l’aïllament exterior es pot aplicar una cinta pre-comprimida 

adhesiva per assegurar l’estanquitat de la part exterior del conjunt. Aquesta cinta pot 

col·locar conjuntament amb un perfil de PVC que asseguri la correcta col·locació i la seva 

correcta expansió, o pot ser aplicada directament per ser posteriorment encapsulada 

mitjançant espuma de poliuretà o similar. 

 

Figura 79. Detall de col·locació de banda d’estanqueïtat 
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 Aplicar espuma elàstica entre el premarc i el marc assegurant el comportament tèrmic. 

 

Figura 80. Detall aplicació d'espuma entre premarc i marc 

 

 Col·locar una membrana impermeable entre el marc i el premarc per assegurar 

l’estanquitat. Per a la seva correcta col·locació convé adherir la membrana al marc previ a 

la seva col·locació en el premarc. 

 

Figura 81. Col·locació de membrana impermeable entre el premarc i el marc 

 

 Col·locar una cinta impermeable en la unió entre el premarc i el marc, en la part inferior de 

l’obertura. 

 

Figura 82. Col·locació de cinta impermeable en part superior del premarc 
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La ruptura del pont tèrmic en les obertures practicables (RPT) 

Consisteix en evitar que les cares exterior i interior del tancament tinguin contacte entre elles, 

intercalant un material mal conductor de la calor i evitar d’aquesta manera que el calor circuli a 

través d’aquest. En les obertures d’alumini s’acostuma a intercalar un perfil de material plàstic 

embotit en el propi perfil d’alumini que conforma l’obertura.  

La utilització de la ruptura del pont tèrmic també té l’efecte de limitar les condensacions. És un 

efecte vinculat a evitar el refredament de la cara interior del perfil per sota de la temperatura del 

punt de rosada. 

El material més utilitzat en els tancaments d’alumini és el poliamida reforçat amb fibra de vidre. 

 

Figura 83. Ruptura de pont tèrmic d'una fusteria exterior amb perfil de poliamida 

El vidre 

Les pèrdues de calor a través dels vidres són proporcionals al seu coeficient de transmissió 

tèrmica (U), pel que en general és convenient reduir el seu valor en totes les orientacions de 

l’edifici. Tot i així, en reduir el coeficient es sol reduir també la radiació que passa a través del vidre 

i conseqüentment el guany tèrmic solar. 

La millora del comportament tèrmic de les finestres es pot aconseguir a traves de la combinació 

dels següents factors de disseny, tal com s’explica en [19]: 

 Increment del numero de cambres omplertes amb gasos. El més habitual és col·locar-ne 2 

però se’n poden col·locar 3 o inclús 4. 

El que es busca amb l’increment del nombre de làmines és obtenir el conseqüent 

increment de numero de cambres omplertes de gas, que tenen en general conductivitats 

tèrmiques inferiors a 0,04 W/m2k. Per aconseguir un bon efecte aïllant cal assegurar-se 

que el gas es troba en repòs, donat que en produir-se variacions tèrmiques es donen lloc 
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variacions de densitat i la conseqüent tendència al desplaçament vertical del gas per 

convecció natural. 

Per evitar aquest desplaçament convé atrapar el gas en un espai reduït en el que la pròpia 

viscositat del fluid al entrar en fricció amb la superfície de la cambra impedeixi el seu 

moviment. Per tant, donat l’exposat, es pot descartar la idea de que quan major sigui 

l’espessor de la cambra més aïllament tèrmic proporciona; efectivament, la reducció de la 

conductivitat tèrmica varia poc amb l’augment de l’espessor. En quant a l’aïllament acústic 

aquesta afirmació si que seria certa. 

 

Figura 84. Resistència tèrmica de la cambra d'aire en funció de l'espessor 

 

 Cambres omplertes amb diferents tipus de gasos. La conductivitat tèrmica d’un gas en 

repòs depèn de la seva massa molecular: quan més pesa la molècula de gas menys calor 

condueix. Per aquest motiu és comú omplir les cambres amb gasos de major pes 

molecular que l’aire. Els vidres de les obertures d’altes prestacions acostumen a omplir-se 

amb argó. 

 

Figura 85. Conductivitat tèrmica de diferents gasos 

 

 Cambres amb aplicació de buit. La transmissió de calor, la conducció i convecció van 

inevitablement lligats a l’existència de matèria. Així doncs, per evitar aquestes formes de 

transferència de calor el mètode mes senzill pot ser realitzar el buit en l’interior de la 

cambra entre llunes, amb el que quedaria com a únic mode de transmissió de calor entre 

llunes de vidre, la radiació. 
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Desgraciadament, actualment la realització i sobretot el manteniment del buit en l’interior 

de la cambra del vidre és una tasca molt complicada i cara, que amb el pas del temps 

presenta un deteriorament en el comportament i l’inevitable entrada d’aire. 

 Cambres omplertes amb aerogel. Es tracta d’un material fabricat en base al silici, amb els 

seus inicis en l’industria aeronàutica. Té una conductivitat tèrmica que esta en el rang de 

0,011 a 0,013 Wm-1k-1, amb el que a més es posiciona pràcticament com el millor material 

aïllant del moment. Aquest material relativament nou, té un color blavós i s’utilitza en estat 

sòlid, amb una textura esponjosa; i que en làmines fines és translúcid, cosa que, juntament 

amb el seu elevat preu, és el seu principal inconvenient. Actualment s’està investigant la 

manera d’obtenir-ne de transparent.  

 

Figura 86. Vidres de cambra omplerts amb aerogel 

 

 

Figura 87. Aerogel 
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 Aplicació de diferents tipus de recobriments de baixa emissivitat. Els vidres de baixa 

emissivitat s’utilitzen per reduir es pèrdues de calor des de l’interior de l’edifici. Consisteix 

en aplicar en una de les cares del vidre un revestiment de baixa emissivitat que permet que 

bona part de la radiació solar d’ona curta travessi el vidre mentre que reflecteix bona part 

de la radiació d’ona llarga produïda per bona part dels sistemes de calefacció.  

 

Figura 88. Vidre de cambra amb làmina de baixa emissivitat 

 

Es fabriquen mitjançant un tractament a base d’una capa metàl·lica neutra amb un alt 

contingut en plata i altres òxids metàl·lics.  

En climes freds el vidre tractat es situa en la lluna interior de l’edifici amb la cara tractada 

mirant cap a l’interior de la cambra d’aire. Les radiacions de longitud d’ona llarga 

procedents de calefactors per exemple, es reflecteixen en el vidre, tornant cap a l’interior. 

En zones càlides, el vidre tractat es col·loca en la lluna exterior amb la cara tractada mirant 

cap a l’interior de la cambra d’aire, per reduir la transmissió energètica procedent del sol. 

 

 Vidre de control solar: es tracta d’un vidre doble tèrmicament reforçat al que s’afegeix una 

capa que deixa passar l’energia visible del sol (llum), i reflecteix la radiació ultravioleta i 

infraroja, mantenint la transparència del vidre.  

Cal tenir present que la col·locació d’aquests tipus de vidre implica renunciar en més o 

menys mesura al guany de calor solar, passant a dependre d’altres sistemes de calefacció; 

de manera que s’ha de ser curós en escollir el factor solar d’aquest. 
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Figura 89. Vidre de cambra amb làmina de control solar 

 

Un dels aspectes menys cuidats en les obertures convencionals són els perfils separadors entre 

vidres. Els separadors convencionals d’alumini o d’acer inoxidable constitueixen un pont tèrmic a 

tenir en compte. En el seu lloc es poden instal·lar separadors a base de plàstics, més eficients 

energèticament. 

Es recorda que aquest perfil separador té les funcions de mantenir la cambra d’aire estanca, 

mantenir les llunes paral·leles, i per últim conté en el seu interior un producte dessecant per 

disminuir la pressió de vapor humit dins la cambra. 

 

Figura 90. Detall separador de vidre Aislaglass 
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En el Catàleg d’Elements Constructius del Codi Tècnic de l’Edificació [23], es pot trobar en el punt 

“3.15.2 Acristalamientos incoloros” la transmitància tèrmica de diferents composicions de vidres: 

 

Figura 91. Taula 3.15.2. Acristalamientos incoloros. Catàleg d'elements Constructius del CTE 

 

4.4.3.6 Sistemes protecció solar 
 

Les obertures envidriades són imprescindibles per a la il·luminació natural dels espais, i per la 

penetració de la radiació solar permetent la captació solar a l’hivern.  

Com que no podem prescindir d’aquestes superfícies, hem de dissenyar elements que ofereixin 

una protecció solar i d’aquesta manera evitar sobreescalfaments a l’estiu. Aquests elements 

bloquegen total o parcialment l’entrada de radiació solar a l’interior de l’edifici, permetent en la 

majoria de casos, la penetració de llum natural. 

Tal i com s’explica en [12], la funció de les proteccions solars és apropar el més possible les 

condicions tèrmiques de la façana assolellada a les de la façana nord, a través de dispositius 
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situats entre el sol i el forat a protegir. Aquests dispositius de protecció solar poden ser fixes o 

mòbils; i cal que siguin dissenyats tenint en compte el període anomenat “de sobreescalfament”, 

en el qual les aportacions solars fan que en l’interior de l’edifici es superin les condicions de 

confort. 

Hi ha uns punts bàsics sobre les proteccions solars que hem de conèixer: 

 Perquè siguin eficients s’han de col·locar en l’exterior de l’edifici de manera que interceptin 

la radiació solar abans que penetrin a través dels vidres, i evitar així l’efecte hivernacle. En 

cas que sigui inevitable, aquestes proteccions han de ser de color clar, i disposar vidres 

reflectants.  

 En general han de ser mòbils per poder permetre l’entrada de la radiació solar a l’hivern. 

 A l’estiu han d’impedir l’entrada de raigs de sol directament però han de permetre el pas de 

llum indirecta. 

 Com que l’alçada i posició del sol varia durant el dia i l’any, cal estudiar la orientació de 

l’edifici i escollir les proteccions solars que s’adapten millor a les circumstàncies de cada 

façana. 

 

Figura 92. Variació de la posició solar en el solstici d'estiu 

 

La reducció de l’impacte solar s’inicia amb la orientació i ubicació de l’edifici. A través de 

l’orientació es pot tenir en compte i controlar la procedència dels raigs solars a les diferents hores 

del dia; i a través de la ubicació es poden determinar els factors externs que proporcionen 

protecció solar a l’edifici. Per exemple, es podria deduir que a l’estiu una bona ubicació seria situar 

l’edifici entre mitgeres amb orientació sud ja que patiria menys càrrega solar i alhora seria més 

fàcil de refrigerar.  
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La separació entre edificis influeix en l’ombra que projecten els uns sobre els altres. Una major 

separació entre edificis situats l’un davant de l’altre amb orientació sud, pot comportar que l’edifici 

posterior rebi radiació solar tot l’any, hivern i estiu. Una menor separació pot ser incús més 

contraproduent que l’anterior cas ja que és probable que durant l’hivern l’edifici de davant projecti 

ombra sobre l’edifici posterior (evitant l’acumulació de calor), i en canvi durant l’estiu quan els sol 

és més perpendicular, rebi radiació tot el dia. 

Antigament, en països calorosos, es projectaven carrers estrets per tal d’obtenir edificis molt junts i 

beneficiar-se de l’ombra projectada dels uns sobre els altres. 

 

Figura 93. Carrer estret a Córdoba 

 

El factor forma s’utilitza com una primera aproximació a l’intercanvi energètic de l’edifici amb 

l’exterior ja que no té en compte la situació de l’edifici ni el sistema constructiu escollit. 

El principi de disseny més aconsellable seria establir unes limitacions en quant al càlcul de les 

ombres projectades sobre l’edifici: 

 Estudi de les ombres projectades només en el període on seria necessari calefactar 

l’edifici, és a dir, els mesos aproximadament de octubre-novembre a març; ja que a 

l’estiu com que els sol incideix més perpendicularment, serà més dificultós 

l’aprofitament de les ombres dels altres edificis. 

 Estudi de les ombres en les hores centrals del dia, en que la seva incidència sobre 

la climatització és més important. 
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 Establir una valoració considerant els dos punts anteriors, que determini una 

superfície sobre la parcel·la on es pugui moure l’edifici. 

 

Figura 94. Projecció d'ombres entre edificis 

 

Per a l’estudi de les projeccions d’ombres i el seu recorregut en diferents moments del dia i de 

l’any, (patró d’ombra) podem trobar diferents programes d’entre els quals hi ha el CE3X, LIDER, 

Shadows Pro... els quals proporcionen patrons complerts; programes que proporcionen informació 

gràfica mitjançant tècniques de renderitzat com per exemple Sketchup, AutoCad..., o bé es pot 

realitzar un estudi utilitzant tècniques manuals a partir de càlculs trigonomètrics i amb l’ajut de 

cartes solars. 

 

Figura 95. Gràfic de projecció d'ombres d'edificis a l'hivern i estiu 
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Proteccions solars Fixes 

 

 Voladissos: En climes temperats com en el que ens trobem els voladissos han de 

proporcionar ombra a l’estiu i permetre l’entrada de llum solar a l’hivern. El seu 

dimensionament es fa segons el recorregut solar anual i segons l’orientació de la façana on 

es trobin. 

Són recomanables sobretot en orientacions sud on el sol agafa més alçada. En 

orientacions est i oest és recomanable utilitzar proteccions verticals. 

La longitud i amplada del voladís depèn de l’angle d’inclinació del sol i l’alçada de l’obertura 

a protegir. 

 

Figura 96. Una correcta amplada de voladiu permet l'entrada de raigs solars a l'hivern 

 

Els voladissos poden formar part de la pròpia estructura de l’edifici, sortint 

perpendicularment a través de la façana, constar d’elements fixats a aquesta, o bé ser una 

prolongació de la pròpia coberta ja sigui plana o inclinada.  
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Figura 97. Diferents tipologies de voladiu 

 

L’ús de vegetació de fulla caduca en els voladissos permet que ofereixin protecció solar a 

l’estiu però que la deixin passar a l’hivern. 

 

Figura 98. Ús de vegetació com a protecció solar d'estiu 

 

També és possible substituir en certa manera els voladissos dissenyant obertures que es trobin en 

un pla posterior respecte el de la façana. D’aquesta manera es pot proporcionar ombra tant en el 

sentit vertical com en el sentit horitzontal. 
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Proteccions solars Accionables 

 

 Porticons: es tracta d’elements de protecció solar verticals, col·locats a l’exterior de les 

obertures i que consten d’una o vàries fulles que es poden obrir i tancar, construïts 

generalment de fusta o metall. És un dels elements més utilitzats tradicionalment. 

Són especialment útils en orientacions est i oest on els voladissos no presenten prou 

protecció, quan el sol es troba baix. 

Proporcionen un bloqueig total de la radiació solar, però tenen l’inconvenient de bloquejar 

també la llum indirecta. En aquest sentit existeixen porticons formats per lames horitzontals 

inclinades, fixes o mòbils, que frenen totalment l’entrada de la llum solar i permeten certa 

entrada de llum indirecta, comunament anomenades “mallorquines”. 

 

 

Figura 99. Porticons de fusta, amb lames i sense 

  

 Persianes: és sense dubte l’element de protecció solar més utilitzat. Mitjançant la seva 

obertura i tancament es regula el pas de la llum solar directa i indirecta, a més d’oferir cert 

aïllament. Se’n troben de PVC, d’alumini i de fusta, i poden ser d’accionament manual o 

automatitzat. Com que es tracta d’elements verticals són útils en totes les orientacions, 

però com en el cas dels porticons, ho son especialment en orientacions est i oest per la 

menor eficàcia dels voladissos, i també comparteixen el desavantatge del bloqueig quasi 

total de la llum indirecta, tot i que es pot deixar oberta fins l’alçada desitjada. 

Les persianes tenen un doble ús, diürn i nocturn. A l’hivern, durant el dia, mentre hi toca el 

sol, es deixen pujades perquè penetri la radiació solar, i a la nit s’abaixen com a mesura 

d’aïllament i dificultar la pèrdua de calor. A l’estiu el funcionament seria invers: durant les 
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hores en que incideix el sol es deixen baixades per a protegir-se’n, i quan ja no hi arriba la 

radiació solar es pugen per permetre la refrigeració. 

 

  

Figura 100. Persiana d'alumini i persiana tradicional de fusta 

 

 
 Tendals: En edificis existents que no disposin de voladissos, es poden col·locar tendals, i 

compten amb l’avantatge de poder abarcar més longitud que aquests. Aquests elements 

permeten plegar i desplegar-se manual o automàticament. Tenen l’inconvenient que en 

presència de vent són poc resistents, de manera que és probable que en aquestes 

condicions calgui recollir-los.  

 

Figura 101. Tendal instal·lat en façana sud 
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 Cortines: les cortines consten d’una barrera normalment de teixit sintètic o natural que es 

poden recollir i desplegar a través d’una guia o bé un corró en el cas de les enrotllables; i 

que tenen la funció d’impedir total o parcialment el pas de la llum solar. Són molt utilitzades 

per a resguardar la intimitat des usuaris de l’edifici, però en el cas que ens ocupa en 

centrarem en les propietats de protecció solar. 

Normalment les trobem col·locades per l’interior de les obertures, el que fa que siguin 

manipulables amb molta facilitat, i on poden estar penjades d’una barra o guia, o bé d’un 

corró (enrotllables), però amb el desavantatge de que al trobar-se darrere el vidre, no 

impedeixen l’entrada de la radiació solar dins l’edifici i per tant, no eviten l’efecte 

hivernacle. Convé que quan es col·loquin en l’interior siguin de colors clars per reflectir la 

calor evitant l’absorció. 

 

Figura 102. Cortina instal·lada en l'interior de l'edifici 

Actualment trobem cortines fabricades amb materials preparats per a col·locar-se a 

l’exterior i poden bloquejar la radiació abans d’impactar amb el vidre, pel que són les més 

aconsellables si el disseny de l’edifici ho permet, ja que acostumen a col·locar-se en 

balcons o terrasses. Són enrotllables i tenen un contrapès en la part inferior que es 

desplaça a través de guies per resistir l’efecte del vent. 

 

Figura 103. Cortina instal·lada en l'exterior de l'edifici 
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El tipus de teixit més utilitzat per a la protecció solar és l’anomenat “screen”, compost per 

filaments de PVC, polièster o fibra de vidre, i tenen la particularitat de que tenen una molt 

baixa conductivitat tèrmica, una bona estabilitat geomètrica, una larga durabilitat, i 

bloquegen la radiació solar. Aquests teixits, a més, permeten ser fabricats amb diferents 

tipus d’obertura de manera que poden deixar passar entre un 0 i un 10% de llum natural. 

La majoria dels sistemes de cortines són automatitzables. 

 

 

Figura 104. Cortina instal·lada en l'exterior de l'edifici. També ofereix ombra a la terrassa 

 

Altres Proteccions solars 

 
 Plantes de fulla caduca: la vegetació de fulla caduca permet projectar ombra sobre l’edifici i 

especialment a les obertures durant l’estiu, permetent alhora a l’hivern, quan ha perdut el 

fullatge, el pas dels raigs solars. 

Escollir correctament l’espècie utilitzada (tipus de fulla, densitat, alçada...) permet també 

jugar amb l’alçada de la copa i del tronc de l’arbre. Per exemple, un arbre alt amb un tronc 

llarg, permet el pas de radiació solar durant l’hivern, o les primeres hores del dia a l’estiu, 

en tota l’alçada des de l’arrel fins a l’inici de la copa, i a l’estiu quan el sol es troba més alt, 

topar amb el fullatge. 
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Figura 105. Protecció vegetal amb fulla caduca a l'estiu i a l'hivern 

 

A més de proporcionar ombra a l’edifici, aquesta vegetació proporciona ombra al voltant 

d’aquest, pel que tendeix a reduir la temperatura de l’ambient més pròxim a l’edifici. 

Cal considerar també en cas de presència de vents predominants en la façana sud, est o 

oest, on s’utilitzi la vegetació de fulla caduca per a la protecció solar, amb l’arribada de 

l’hivern, quan no hi hagi fullatge, l’edifici estarà desprotegit del vent. És per aquest motiu 

que pot ser útil estudiar la possibilitat d’utilitzar vegetació de fulla perenne, que per les 

seves característiques es pugui adaptar a les necessitats de protecció solar de l’edifici.  

 

 

Figura 106. Ús d'un arbre autòcton de fulla perenne com a protecció solar 
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 Sistema de lames: Es tracta de proteccions solars verticals, horitzontals o inclinades 

formades per lames fixes o mòbils, que bloquegen el pas de la radiació solar total o 

parcialment, mentre que permeten el pas de llum natural indirecta. 

Les lames, que poden ser de diversos materials (fusta tractada, alumini, acer...) i estar 

posicionades vertical o horitzontalment, i en multitud de formes, es poden col·locar en 

posició fixa o mòbil. Quan es col·loquen fixes i es pretén que bloquegin el 100% de la 

radiació solar, cal tenir especial cura amb la inclinació i longitud d’aquestes ja que cal 

pensar en el moviment del sol, i preveure el pas de radiació solar a l’hivern. En canvi, si 

són accionables, aquestes es poden manipular de manera manual o motoritzada (inclús 

domòticament), adaptant-les a la inclinació solar del moment i permetent bloquejar més o 

menys quantitat de radiació solar, arribant fins i tot a una inclinació alineada amb el raig 

solar per permetre el màxim d’entrada de llum (condicions d’hivern), o bé, el tancament 

total per bloquejar el 100% de la llum directa i indirecta. 

 

 

Figura 107. Utilització de lames fixes en la major part de la façana. Col·legi d'Arquitectes de Girona 
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Figura 108. Utilització de lames fixes combinades amb voladiu. Biblioteca de Montilivi de la UdG 

 

Aquests sistemes de lames també es poden incorporar en porticons permetent a l’hivern 

prescindir-ne totalment quan el porticó està obert. 

És corrent trobar-les instal·lades també en voladissos, o en façanes degut al seu valor 

estètic i alhora el seu funcionament com a pell exterior de façana (principalment en murs 

cortina). 

 

 

Figura 109. Utilització de lames per a formació de voladius 
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Figura 110. Lames accionables verticals 

 

Actualment, gràcies als avenços tecnològics i a la utilització de diversos sensors 

ambientals, es poden orientar automàticament les lames segons les necessitats de l’època 

de l’any, la posició solar, condicions meteorològiques (evitar penetració de pluja), etc.  

 

 

 

Figura 111. Diversos sistemes i formes de lames fixes i accionables 
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4.4.4 Tècniques de Ventilació / Refrigeració 
 

Com s’ha explicat en el capítol 4.4.2.1 “Tècniques de guany de calor”, molts d’aquests sistemes 
tenen la doble funció de captació de calor i de refrigeració, depenent de les condicions exteriors i 
de la configuració utilitzada (comportes, proteccions solars...). Els sistemes s’han explicat i que 
tenen aquesta doble funció són: 

 Mur Trombe i Parietodinàmic 
 Hivernacle 
 Façana de doble pell de vidre 

 

Els mecanismes indirectes de ventilació / refrigeració es basen en l’evacuació de la calor 

acumulada en l’interior de l’edifici a través de la introducció, circulació i extracció d’aire, ja sigui 

mitjançant la força del vent, la diferencia de densitats entre aire calent i fred, intercanvi de calor 

amb el terreny... 

En general, parlarem de ventilació nocturna ja que s’aprofitarà l’aire exterior a una temperatura 

més baixa en aquest període diari. A la nit, en trobar-se l’ambient exterior a una temperatura més 

baixa, s’efectua un intercanvi de calor amb la conseqüent baixada de temperatura. Si s’utilitzen 

sistemes per refrigerar l’aire d’aportació exterior podem palar també de refrigeració diürna. 

No hem de perdre de vista el fet que el Codi Tècnic de l’Edificació, en els Documents Bàsics HS-2 

i HS-3, es determinen les exigències bàsiques en quant a ventilació per a mantenir la qualitat de 

l’aire interior; molts cops mitjançant la ventilació mecànica o híbrida. 

En el cas que ens ocupa, quan es parla de ventilació es fa des de l’objectiu de refrigerar l’edifici, 

donant per suposat que les necessitats de renovació de l’aire interior per motius de salubritat 

estan coberts segons els mínims exigits i amb els mètodes previstos per la normativa. Quan 

parlem de la ventilació mecànica amb recuperació de calor, incloem en aquest sistema el 

compliment de les exigències de renovació de l’aire interior ja que com veurem s’utilitza en edificis 

dissenyats amb envolupant estanca. 

S’ha de tenir en compte també que tot i que el Codi Tècnic de l’Edificació imposa per a habitatges 

una ventilació continuada és possible la incorporació de sondes d’humitat i de qualitat de l’aire que 

controlin el funcionament del sistema de ventilació. 
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4.4.4.1  Ventilació natural directa 
 

Després de l’escalfament que experimenta l’edifici durant el dia per la incidència dels raigs solars i 

infiltració d’aire càlid provinent de l’exterior, a la nit, quan la temperatura exterior baixa, podem 

obrir els tancaments exteriors de cada habitació perquè circuli aquest aire, de menor temperatura 

que l’interior, evacuant l’aire interior més càlid. Al matí serà important tornar a tancar obertures i 

accionar si cal les proteccions solars.  

La ventilació natural s’efectua individualment per estances, amb les portes tancades, pel que cada 

obertura té la funció d’admissió i extracció de l’aire a la vegada. 

Amb una sola obertura oberta, la velocitat interior pot descendir fins a un 15% respecte l’exterior. 

 

Figura 112. Ventilació natural directa 

 

4.4.4.2 Ventilació natural creuada 
 

Es tracta de la ventilació nocturna mitjançant la obertura dels tancaments exteriors, però en 

façanes oposades de manera que l’aire circula per tots els recintes. 

La ubicació de les obertures respecte els vents predominants favorables (orientació eòlica) és de 

molta importància. Segons [12] s’ha comprovat que la ubicació de les obertures a sobrevent i 

sotavent de les obertures dóna com a resultat una velocitat de vent interior del voltant del 40% de 

la velocitat exterior, amb les obertures totalment obertes. Si el recorregut interior obliga a canvis 

de direcció es pot aconseguir una renovació de l’aire més efectiva ja que es redueixen les zones 

mortes i a la vegada es distribueix millor la velocitat de l’aire interior. 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 112 - 
 

El volum d’aire interior escombrat es pot modificar amb la posició de les diferents obertures (a), 

amb la col·locació de sistemes de lames orientades (b) o bé amb presència de voladius (c); 

segons imatge inferior: 

 

Figura 113. Possibilitats en la modificació de la superfície escombrada 

 

L’eficàcia d’aquest sistema envers la ventilació natural directa, es basa en el fet que les 

obertures d’un costat de l’edifici realitzen la funció d’admissió d’aire mentre que les de la 

façana oposada fan la funció d’extracció. 

 

Aquest sistema també presenta una millora quan les façanes han rebut radiació solar de 

forma no simultània, de manera que hi ha una diferencia tèrmica entre les seves 

superfícies i en l’aire pròxima  elles. 

 

Figura 114. Ventilació natural creuada 
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També cal tenir present que funciona molt bé disposar d’obertures en la part superior de 

l’edifici per evacuar l’aire calent que tendeix a ascendir. Aquestes obertures haurien d’estar 

disposades en una zona de comunicació o comuna. 

 

Figura 115. Una obertura en la part superior de l'edifici permet l'evacuació eficaç de l'aire càlid 

 

Els patis interiors 

Els patis interiors són un element molt utilitzat des de l’antiguitat en els climes mediterranis, 

sobretot en els més càlids. 

Formen part del coneixement popular que s’ha anat perdent substituïts per l’ús de la tecnologia: la 

temperatura en un pati interior és més suau que la de l’exterior, poden arribar a ser fins a 9ºC més 

fresc segons el clima i la geometria del pati. 

 

Figura 116. Comparativa entre temperatura exterior i temperatura en el pati interior. Estudi Universidad de Sevilla 
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En aquests espais es produeix una combinació de fenòmens d’estratificació (l’aire càlid ascendeix 

i el fred descendeix), convecció (els murs escalfats projecten l’aire càlid cap amunt) i patrons de 

flux (formació de remolins de vent segons la geometria del recinte). 

 

Figura 117. Representació dels fenòmens tèrmics donats en un pati interior 

 

La tendència actual és de tancar els patis interiors amb un envidriament perquè es considera que 

la temperatura en el pati interior és la mateixa que en l’exterior, i que al considerar-se més 

superfície de façana hi ha més transmissió de calor. Col·locar aquest vidre en climes càlids 

elimina els avantatges en quant a refrigeració que aporta un pati interior. En climes freds en canvi 

poden funcionar millor d’aquesta manera ja que s’evita l’escapament del calor. 

 

Figura 118. El tancament superior d'un pati interior dificulta la refrigeració 
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Els investigadors de la Universidad de Sevilla han realitzat un estudi termodinàmic [25] en patis 

mediterranis com a eina de disseny eco-eficient, basant-se en el comportament d’un edifici amb 

pati interior situat a Sevilla. Han demostrat numèricament que un pati interior estret i alt funciona 

millor en climes càlids mentre que un pati ample i baix funciona millor en climes més freds, així 

com els diferents fenòmens d’intercanvi de calor que es produeixen durant el dia i la nit. 

 

Figura 119. Representació de les temperatures que es donen en el pati interior. Fragment de l'estudi de la Universidad 
de Sevilla 

 

L’estratègia consisteix en utilitzar l’aire fresc del fons del pati per climatitzar l’edifici. A través de les 

pròpies obertures practicables de manera natural, o de forma híbrida. Es pot disposar d’aquest 

aire més fresc gràcies a l’ombra constant que es genera en el pati interior i en la protecció enfront 

als vents exteriors. Pot ajudar a millorar el refrescament d’aquest espai l’adició d’una font d’aigua 

en moviment i/o la plantació d’arbres. 

 

Figura 120. Pati interior d'estil Andalús 
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4.4.4.3 Pou canadenc 
 

Es tracta d’una tècnica que permet, fent ús del subsòl en qualsevol emplaçament per la seva 

estabilitat tèrmica,  temperar els excessos de calor o fred que poden produir-se en alguns 

moments de l’any en els edificis. Popularment es denomina pou canadenc quan s’utilitza per a 

l’escalfament de l’aire i pou provençal quan s’utilitza per al refredament. Evidentment l’un i altre es 

tracta del mateix sistema. 

Aquest sistema necessita per a la circulació de l’aire, un element d’impulsió que el faci circular per 

les canonades i entrar dins l’edifici, que poden ser de tipus mecànic o de tipus passiu: 

 Mecànics: ventilador o extractor de potència adequada. 

 Passius: sistemes vistos anteriorment que indueixen una succió de l’aire per escalfament 

del situat dins, per exemple, d’un mur trombe, un hivernacle o la xemeneia solar. 

 

Figura 121. Sistemes per a la circulació de l'aire en un pou canadenc: ventilador mecànic i xemeneia solar 

 

Tal com es descriu en [26], es tracta d’una instal·lació geotèrmica de baixa temperatura i poca 

profunditat (entre 1,5 i 5m) per la qual s’hi fa circular aire mitjançant conductes. Aquest aire 

adquireix la temperatura del subsòl, trobant-se més fresc que a l’exterior durant l’estiu i més càlid 

durant l’hivern. El seu funcionament es pot etiquetar com d’intercanviador de calor. 
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Figura 122. Funcionament d'un pou canadenc a l'estiu i a l'hivern 

 

El subsòl, degut a la seva gran massa, manté una major estabilitat tèrmica que l’atmosfera al llarg 

de l’any, de manera que a l’estiu, quan a l’exterior fa calor, el subsòl es manté fresc, i a l’hivern 

quan fa fred a l’exterior el subsòl es manté temperat, o més temperat que l’exterior. A més, el 

subsòl també posseeix, gràcies a la gran inèrcia tèrmica, un desfasament respecte a la 

temperatura externa de l’aire. 

Pel que fa a temperatura, s’estima que entorn als 2 metres de profunditat es troben temperatures 

funcionals pròximes als valors de benestar (entre 18 i 24ºC), trobant-se, en entorn als 10 o 15 

metres de profunditat, estables durant tot l’any.  

Quan més llarga sigui la canonada, més transferència de temperatura es genera, sent els valors 

més utilitzats, entre els 10 i 100 metres, i diàmetres d’entre 20 i 40 cm. Aquests valors depenen en 

gran part de la naturalesa del terreny (poder de transmissió tèrmica d’aquest), la profunditat, la 

presència d’aigua (la presència d’aigua ajuda en la transmissió de calor) i les necessitats 

tèrmiques de l’edifici. 

 

Figura 123. Instal·lació d'un pou canadenc dins de rasa 
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El punt de captació d’aire cal que es trobi com a mínim entre 1 i 1,5 metres d’alçada per evitar la 

captació d’aire contaminat, disposar de filtres per evitar l’entrada d’insectes, contaminació, fongs i 

bacteris; i disposar d’un element per evitar l’entrada d’aigua. 

Pel que fa a la possible entrada d’aigua i a la formació de condensacions en el conducte, cal 

disposar-los amb una certa inclinació, de manera que l’aigua pugui ser conduïda per gravetat fins 

a un punt de drenatge. 

 

Figura 124. Punt d'admissió d'un pou canadenc 

 

El rendiment dels pous canadencs en condicions d’estiu pot ser suficient per refrigerar l’aire 

d’aportació, mentre que a l’hivern pot resultar insuficient per aportar aire escalfat directament dins 

els recintes, però pot resultar molt útil per a pre-escalfar aquest aire abans del seu pas per 

exemple per un mur trombe, o si parlem d’instal·lacions actives, el sistema de climatització o 

recuperació de calor.  

Els factors que condicionen el disseny d’un pou canadenc són: 

 La càrrega necessària de calefacció o refrigeració. 

 Cabal d’aire necessari. 

 Temperatura mitjana exterior. 

 Material de la conducció enterrada. 

 Longitud enterrada i diàmetre dels tubs. 
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Hi ha dues possibles configuracions en quant al disseny de la instal·lació enterrada: 

 Conductes en anell: S’utilitza en habitatges unifamiliars aïllats o petites construccions. 

S’utilitza un sol tub per a l’intercanvi de calor, a una profunditat que pot variar entre 1,50 i 

3,00 metres, que adquireix la longitud necessària instal·lat en forma de serpentí o d’anell 

obert. 

 

Figura 125. Esquema d’instal·lació de conducte de pou canadenc en anell 

 

 Conductes en xarxa: existeix un sol punt d’admissió d’aire de l’exterior i d’entrada a l’edifici, 

però en el seu pas enterrat les canonades es bifurquen en varis tubs de diàmetre més 

petit. Aquest sistema és útil en edificacions amb unes necessitats de cabal més grans, en 

les que l’aire que circula per una canonada d’un diàmetre important presenta més 

dificultats en l’intercanvi de calor. 

 

Figura 126. Esquema d’instal•lació de conducte de pou canadenc en xarxa i fotografia 

 

El dimensionat d’aquesta instal·lació es basa en determinar la superfície necessària per a 

l’intercanvi de calor, variant la secció i diàmetre del tub, la velocitat de l’aire i el cabal de circulació. 

Tots aquests paràmetres depenen del volum de l’espai a ventilar i les necessitats de calefacció o 

refrigeració. 
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4.4.4.4 Xemeneia solar 
 

Tal com explica en [27], una xemeneia solar és un sistema passiu generador de moviment d’aire, 

sent els seu principal motor la radiació solar. És fonamentalment una torre vertical buida amb una 

columna d’aire fluint cap a l’exterior pel seu extrem superior. Es troba adossada a una habitació 

amb una obertura inferior pel qual entra aire i reemplaça l’extret per la xemeneia; generant una 

corrent a partir de la diferència tèrmica originada en l’aire contingut en la xemeneia. 

L’efecte consisteix en que l’aire calent, de menor densitat, tendeix a ascendir i sortir d’aquesta 

manera a l’exterior, forçant la creació d’una corrent d’aire fresc de l’exterior que penetra en l’edifici 

per a substituir-lo. Per a aconseguir un escalfament de la xemeneia es pot pintar de color negre, o 

es pot disposar un vidre amb les parts interiors de la xemeneia pintades del mateix color, per 

augmentar l’efecte hivernacle, acumulant d’aquesta manera calor durant el dia. Tot i així, es poden 

variar molt els materials i acabats mentre es conservi el principi de funcionament. 

 

Figura 127. Esquemes bàsics de funcionament d'una xemeneia solar 

 

Aquest sistema té l’avantatge de poder propiciar una circulació d’aire per l’interior de l’edifici també 

en dies on no fa vent. 

Segons [28], els aspectes que s’ha de tenir en compte en el disseny són: 

 Superfície de col·lector solar (àrea de la xemeneia destinada a l’acumulació solar) 

 Orientació 

 Tipus de pintura 

 Inèrcia tèrmica del material de la xemeneia 

 Alçada i secció 

 Orificis d’entrada i sortida 

 Sistema de protecció contra la pluja. 
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L’aportació d’aire es pot realitzar mitjançant obertures en la part interior de l’edifici (forjat sanitari, 

façana...) o bé a través d’un pou canadenc per fer una pre-refrigeració d’aquest aire. 

 

Figura 128. Diferents dissenys de xemeneia solar 

 

 

Figura 129. Exemples de xemeneies solars 

 

Els factors que condicionen el rendiment d’una xemeneia solar són: 

 Una major diferència de temperatura entre el punt d’entrada i el punt de sortida de l’aire 

incrementa la velocitat de desplaçament de l’aire per l’interior de l’edifici. 

 Una boca de sortida més petita augmenta la velocitat de l’aire interior per l’efecte venturi 

produït. 

 La ventilació natural millora amb una velocitat del vent més elevada per la diferència de 

pressió entre l’interior i l’exterior. Aquesta diferencia de pressió també depèn de la 
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diferencia entre la temperatura interior i exterior, i l’alçada entre l’entrada i la sortida de 

l’aire.  

La diferència de pressió entre el punt d’admissió i el d’extracció es pot explicar a través de la 

següent fórmula: 

 

 

 

 

El dimensionat de les obertures xemeneies solars depenen bàsicament de l’alçada entre els punts 

d’admissió i extracció de l’aire, la diferència de temperatures previstes entre l’interior i l’exterior i 

del cabal previst: 
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4.4.4.5 Torre eòlica o captador de vent 
 

És  un sistema de ventilació típic dels països àrabs. Es tracta d’una torre que permet l’entrada de 

l’aire transportat pel vent a través d’un punt, forçant-lo a moure’s i sortir per l’altre costat de la 

torre, prèvia circulació per els estàncies de l’edifici.   

 

Figura 130. Torres eòliques situades a Dubai 

 

El captador de vent té vàries obertures orientades en la part superior, les quals es tanquen 

exceptuant les que estan orientades en la direcció del vent, forçant-lo a descendir a l’interior de 

l’edifici i després tornar a pujar per l’efecte xemeneia (pel gradient tèrmic entre diferents alçades). 

La circulació del vent per damunt de la xemeneia ajuda a la sortida de l’aire interior per la 

depressió creada en aquest costat, com també es poden col·locar barrets dissenyats per 

incrementar l’efecte venturi i augmentar la velocitat del vent en aquest punt. 

En climes molt càlids aquesta simple circulació de l’aire no és suficient per refrigerar ja que 

normalment l’aire exterior és calent. Per aquest motiu, l’aire es fa baixar fins a un dispositiu que 

conté aigua (dipòsits, aigua canalitzada en moviment...) aconseguint primerament humidificar l’aire 

exterior, i també absorbir el calor sensible de l’aire reduint la seva temperatura. 
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Figura 131. Torre eòlica que fa ús d'una corrent d'aigua per rebaixar la temperatura de l'aire i humitejar-la 

 

No hi ha una alçada predeterminada o òptima per la torre, però es fa evident que amb més alçada 

pot tenir un millor funcionament, i cal estudiar la presència dels vents en cada ubicació, i també 

l’alçada dels edificis o barreres naturals de l’entorn. 

Aquest sistema també pot funcionar quan no hi ha presència de vent d’una manera similar a la 

xemeneia solar. 

 

4.4.4.6 Ventilació amb recuperació de calor 
 

En un edifici estanc com pot ser per exemple un edifici tipus Passivhaus, ha estat necessari 

eliminar les microventlacions de les obertures exteriors i prendre mesures d’hermeticitat estrictes 

en fase de disseny i d’execució. És per aquest motiu que no és possible efectuar una ventilació 

natural o híbrida sense accionar les obertures, cosa que xocaria amb la normativa i en segon lloc 

toparia  contra el mateix estàndard Passivhaus. 

Per a realitzar la ventilació d’aquests tipus d’edifici el sistema més estès és la ventilació mecànica 

amb recuperació de calor, permetent una renovació constant i controlada de l’aire, i un pre-

tractament a nivell tèrmic de l’aire impulsat.  
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Es tracta d’un sistema de ventilació mecànica de doble flux, amb distribució i extracció d’aire 

mitjançant conductes connectats a un recuperador de calor, de manera que els cabals d’aire extret 

i impulsat es creuen duent a terme un intercanvi de calor. D’aquesta manera l’aire no viciat 

d’impulsió provinent de l’exterior de l’edifici i que es troba a la temperatura ambient exterior, rep un 

pre-escalfament o pre-refredament provinent del calor transportat per l’aire viciat extret de l’interior 

[19].  

 

Figura 132. Esquema simplificat de funcionament d'un recuperador de calor 

 

Aquest intercanvi de calor es pot produir en dos supòsits de temperatura estacional:  

 Hivern: l’aire exterior és fred mentre que l’aire interior és més càlid. L’aire interior transmet 

calor a l’exterior i aquest s’escalfa abans d’entrar a les habitacions. 

 Estiu: l’aire exterior és càlid mentre que l’aire interior és més fresc. L’aire exterior transmet 

calor a l’interior, perdent temperatura abans d’entrar a les sales. 

Cal tenir en compte que la utilització d’un recuperador de calor és molt més eficient en condicions 

d’hivern, on, en cas que l’edifici es trobi ben aïllat i estanc, és possible mantenir les estances 

interiors dins una zona de confort sense haver de recórrer a altres fonts de calor, sempre partint 

de que amb les mesures arquitectòniques aplicades es redueix suficientment la demanda de calor. 

El rendiment en aquesta situació és molt alt. Per exemple quan hi ha 5ºC a l’exterior i 20ºC en 

l’interior es pot aconseguir aportar aire a 19ºC, amb un recuperador d’alt rendiment (92% de 

recuperació). 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 126 - 
 

En canvi, a l’estiu, l’aire la diferència entre l’aire exterior i l’interior pot ser menys significativa, amb 

l’afegit que l’aire interior que es troba a una temperatura de confort, en intercanviar la temperatura 

amb l’aire calent exterior, pot no aconseguir rebaixar suficientment la temperatura d’aquest, 

introduint aire càlid en l’interior. Amb un intercanviador amb un alt rendiment (92% de 

recuperació), amb 30ºC a l’exterior i 21ºC a l’interior, l’aire aportat pot ser de 22ºC. 

Els recuperadors de calor són equips amb la funció d’aprofitar les propietats psicomètriques 

(temperatura i humitat) de l’aire extret de l’edifici i intercanviar-les amb l’aire de ventilació que 

s’impulsa des de l’exterior amb el que s’aconsegueix reduir el consum energètic de la instal·lació 

de climatització. Aquests recuperadors estan composats per unes lamines amb obertures 

oposades per on circula l’aire d’extracció i el d’impulsió. Cada una de les corrents d’aire està en 

contacte amb aquestes superfícies sòlides en les que es produeix una cessió de calor de l’aire 

més calent al més fred. A més, els equips disposen de filtres que actuen sobre la pols, pol·len i 

insectes. 

 

Figura 133. Esquema de funcionament de ventilació mecànica amb recuperació de calor en un bloc d'habitatges 
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Podem trobar diferents tipus d’intercanviador de calor. El rendiment aconseguit es tradueix en la 

quantitat de calor que són capaços de transferir [29]: 

 Intercanviador de fluxos creuats: els cabals d’aire d’impulsió i extracció es creuen en sentit 

perpendicular. L’eficiència mitjana es compren entre el 50 i 80%.  

 

 

Figura 134. Intercanviador de calor de fluxos creuats 

 

 

 Intercanviador de fluxos paral·lels: Els cabals d’impulsió i extracció circulen paral·lels i a 

contracorrent. El rendiment mitjà es situa en un 90%; superior al de fluxos creuats ja que 

s’aconsegueix més temps i superfície d’intercanvi.  

 

 

Figura 135. Intercanviador de calor de fluxos paral·lels 

 

 Intercanviador rotatiu o entàlpic: es composen d’un rotor que és la massa acumuladora de 

calor, un motor elèctric i una carcassa. El rendiment mitjà és d’entre el 70 i 80%. Aquests 

són capaços a més a més de modificar la humitat de l’aire.   
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Figura 136. Intercanviador entàlpic o rotatiu 

 

L’eficiència d’un recuperador de calor depèn del tipus de recuperador utilitzat, de les condicions 

psicomètriques  i del cabal que circula per aquest. 

 Més cabal -> menys eficiència 

 Més diferència de temperatura entre l’exterior i interior -> més eficiència  

L’eficiència dels recuperadors també millora amb la minimització de les infiltracions d’aire no 

controlades, de manera que el sistema automatitzat no es desequilibra i té un control total sobre el 

volum, temperatura i humitat de l’aire entrant i sortint. 

 

Figura 137. Exemple de recuperació de calor amb un rendiment alt 

 

Els recuperadors poden col·locar-se com a elements independents o be poden incorporar els 

ventiladors d’impulsió i de retorn, els filtres d’aire i altres accessoris. Tot depèn de l’espai del que 

es disposa i de la ubicació de la maquinària. 
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És possible incorporar sistemes de recuperació de calor en sistemes de climatització passius per 

aportar un pre-escalfament o refredament de l’aire. Pot ser el cas de la ventilació mitjançant un 

pou canadenc o un mur trombe per exemple; podent-se aplicar pràcticament a qualsevol sistema 

que s’alimenti amb aire exterior. 

 

Figura 138. Exemple de recuperació de calor en un sistema amb preescalfament amb pou canadenc 

 

El refredament amb mòduls de refredament adiabàtic 

Es tracta d’un sistema que refreda l’aire de l’edifici mitjançant la humectació d’aquest en un procés 

en el que no hi ha aportació o cessió de calor, al ser adiabàtic; formant part del sistema de 

recuperació de calor en condicions d’estiu. 

El refredament adiabàtic anomenat també refredament evaporatiu és un procés físic pel qual es 

produeix el refredament de l’aire mitjançant l’evaporació d’aigua prèviament afegida. 

Segons l’exposat en [29], aquest mòdul adiabàtic acostuma a col·locar-se en el conducte d’aire 

d’extracció (refredament adiabàtic indirecte), abans del recuperador, en condicions d’estiu. 

D’aquesta manera l’aire extret és més fresc i humit, i en obtenir un gradient de temperatura més 

elevat respecte l’aire exterior, millora el rendiment de l’intercanviador de calor.   

 

Figura 139. Mòdul de refredament adiabàtic 
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El resultat és un refredament de l’aire d’entre 2 i 10ºC, depenent de les condicions higromètriques 

de l’aire i la temperatura de l’aigua. 

 

Figura 140. Esquema de funcionament d'un mòdul adiabàtic 

 

Funcionament: 

 L’aire sec passa a través del mòdul d’humidificació en la que es produeix l’aportació 

d’aigua mitjançant llances de vapor o panells humits. 

 L’increment en el nivell d’humitat per sobre del nivell de saturació de l’aire, sumat a la 

circulació d’aire sec, provoca l’evaporació directa de les micro gotes d’aigua liquida. 

 L’energia per produir aquesta evaporació s’obté de la corrent d’aire que com a 

conseqüència produeix el refredament d’aquest i un augment de la humitat. 

També és possible instal·lar-lo directament en el conducte de l’aire d’aportació per a refredament 

ja sigui en sistemes de recuperació de calor, sistemes d’aire condicionat o d’altres sistemes amb 

aportació d’aire de refrigeració ja siguin actius o passius, anomenant-se en aquests casos 

sistemes refredament adiabàtic directe.   

 

 

 

 

 

 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 131 - 
 

4.4.5 Taula de classificació de tècniques 
 

En aquest apartat es pretén classificar les tècniques estudiades segons la seva adequació als 

edificis Bioclimàtics i/o Passius: 

Tècnica Edifici Bioclimàtic Edifici Passiu 
Generals d'ubicació, orientació i geometria     

Elecció de l'emplaçament  
Orientació  
Protecció contra el vent  

   Guany de calor     

Guany directe   
Color de les superfícies  
Inèrcia tèrmica dels tancaments opacs (en general)  

Mur Trombe i variants  

Hivernacle adossat  
Solera de grava  

Façana de doble pell de vidre  
Façana ventilada  

   Minimització del guany / pèrdua de calor     

Factor forma (compacitat)  
Color de les superfícies  
Reducció de les superfícies envidriades  
Aïllament tèrmic  
Control de ponts tèrmics  

Estanquitat a l'aire  
Tancaments d'altes prestacions  
Protecció solar fixa o mòbil  

   Ventilació / Refrigeració     

Ventilació natural directa  

Ventilació natural creuada  

Pati interior obert  
Pou canadenc  
Xemeneia solar  
Torre eòlica  
Ventilació amb recuperació de calor  
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5. ESTUDI D’APLICABILITAT 

A CATALUNYA 
 

En aquest apartat analitzarem si les diferents tècniques descrites podrien ser aplicades amb èxit 

en el clima Mediterrani present a Catalunya.  

Per fer-ho abans cal analitzar les condicions d’aquest clima per poder després veure si les 

tècniques afectades serien eficients.  

 

5.1 Factors ambientals a Catalunya 
 

5.1.1 El Clima Mediterrani a Catalunya 
 

Segons [30], el clima de Catalunya és d’hiverns amb temperatures suaus i estius calorosos i secs, 

característiques pròpies del clima mediterrani, amb l’excepció de la Vall d’Aran, d’hiverns suaus i 

plujosos, i estius frescos i humits, pertanyent al clima oceànic. 

Per la resta del territori, podem diferenciar bàsicament cinc subzones climàtiques pertanyents al 

clima mediterrani: litoral, prelitoral, continental, prepirinenc i pirinenc. Aquests cinc subclimes 

presenten petites diferències segons la seva posició en el territori. 

 Clima mediterrani litoral: és el clima costaner i d’una influència marítima molt rellevant. Té 

característiques mediterrànies innegables. La temperatura mitjana anual es situa dels 14 

als 17ºC, amb una precipitació mitjana anual de 500 a 750mm. 
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 Clima mediterrani prelitoral: avarca les comarques entre la Serralada Litoral i la Prelitoral. 

Tot i que les precipitacions afecten més a les zones muntanyoses pel factor altitud, aquest 

clima rep la influència marítima. La temperatura mitjana anual es situa dels 11 als 15ºC, 

amb una precipitació mitjana anual de 600 a 1000mm depenent de la presència de 

muntanyes de la zona. 

 Clima mediterrani continental: es troba en les comarques de la Depressió Central. La 

temperatura mitjana anual es situa dels 11 als 15ºC, però amb una amplitud tèrmica molt 

acusada d’entre 17 i 20ºC, més pròpia dels climes continentals; amb una precipitació 

mitjana anual de 350 a 850mm, molt àmplia per la presència de grans planes i zones 

muntanyoses. Aquestes zones també són les que presenten més probabilitat de presència 

de boira, incrementant molt el grau d’humitat. 

 Clima mediterrani prepirinenc: s’estén per gran part de l’àrea prepirinenca. La temperatura 

mitjana anual es situa dels 9 als 12ºC, amb una precipitació mitjana anual de 750 a 

1100mm. El règim pluviomètric té tendència a concentrar-se més a la primavera i a l’estiu. 

 Clima mediterrani pirinenc: es tracta del clima de muntanya per excel·lència de Catalunya. 

La temperatura mitjana anual es situa dels 2 als 9ºC, amb una precipitació mitjana anual 

de 1000 a 1300mm. 

Així doncs, podem veure que Catalunya presenta diferents tipologies de clima dins de la zona 

climàtica Mediterrània, cosa que pot crear diferències en els edificis dissenyats en una zona o 

altra. 

 

Figura 141. Il·lustració de les zones climàtiques de Catalunya 
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5.1.2 Anàlisi de la trajectòria solar a Catalunya 
 

Com que el moviment del sol relatiu a la terra depèn de la latitud en la que es trobi el punt de 

referència, per aquest anàlisi bàsic prendrem com a referència la latitud 41º25’ en la que es troba 

la ciutat de Barcelona. 

És important tenir en compte que a la latitud en la que ens ubiquem, hi ha grans diferències entre 

l’assolellament a l’Hivern i a l’estiu, també essent necessari tenir en compte l’assolellament en  

l’equinocci. 

 

 

Figura 142. Trajectòria solar en diferents èpoques anuals a la latitud 41ºN 

 

Per tal de d’explicar quin moviment segueix el sol, partirem d’una circumferència dividida en 360º, 

on el nord està ubicat a 0º, l’est a 90º, el sud a 180º i l’oest a 270º,i analitzarem l’evolució de la 

posició solar utilitzant l’eina “SunEarthTools” [31], la qual ens permet tenir dades de qualsevol 

municipi.  
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Solstici d’hivern 

Al solstici d’hivern el sol surt pel sud-est, aproximadament a 121º a les 8:13h. Al migdia, prop de 

les 13h es troba a 180º i amb una elevació de 25º sobre l’horitzontal. Es pon pel sud-oest, a 239º a 

les 17:25h. Això significa que tenim aproximadament 9h de sol, i amb una inclinació molt baixa de 

manera que els raigs solars incideixen sobre les superfícies verticals de forma molt horitzontal, i 

amb un baix poder de radiació ja que els raigs han de travessar molta quantitat d’atmosfera. 

Les façanes est i oest reben molt poca radiació solar i de manera inclinada, passant a ser la 

façana sud la que s’emporta el gruix d’incidència solar.  

A l’hivern les façanes sud reben fins a tres vegades més radiació que les situades a est i oest, per 

tant serà necessari dissenyar l’edifici perquè aquesta façana tingui la major superfície possible i 

contingui elements de captació de radiació solar. 

 

Figura 143. Trajectòria solar en solstici d'hivern a Barcelona. www.sunearthtools.com 

 

Equinocci (primavera i tardor) 

En l’equinocci el sol surt per l’est, exactament a 90º a les 7:00h. A les 13:00h el sol es situa a 

180º, amb una elevació de 49º sobre l’horitzontal. El sol es pon just a l’oest, a 270º a les 19:05h. 

Tenim aproximadament 12 hores de llum solar. En aquesta situació la façana nord no rep radiació 

solar. Les façanes Est i Oest reben a primera i a ultima hora la il·luminació més perpendicular 
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encara que amb molt poca inclinació respecte la horitzontal. Aquestes façanes reben radiació 

solar durant aproximadament 4h diàries de manera clara. La façana sud és la que rep més 

radiació, i amb una inclinació dels raigs solars suficient per aportar calor. 

 

 

Figura 144. Trajectòria solar en equinocci a Barcelona. www.sunearthtools.com 

 

Solstici d’estiu 

Al solstici d’estiu el sol surt pel nord-est, aproximadament a 57º a les 6:20h (tenint en compte el 

canvi a l’horari d’estiu. Al migdia, prop de les 13h es troba a 180º i amb una elevació de 72º sobre 

l’horitzontal. Es pon pel nord-oest, a 302º a les 21:25h. Això significa que tenim aproximadament 

15h de sol, i amb una inclinació alta de manera que els raigs solars incideixen sobre les 

superfícies verticals de forma més vertical, oferint la màxima radiació solar sobre les cobertes, i 

amb un alt poder de radiació ja que els raigs han de travessar molt poca quantitat d’atmosfera. 

Les façanes est i oest reben força radiació solar, inclús quan el sol ja és força alt, durant 

aproximadament 5 hores. La façana sud, tot i que és la façana on incideixen els raigs solars en el 

moment de màxima radiació, la rep de forma molt inclinada, passant a ser el més afectat per la 

calor la coberta. En aquesta situació és molt factible, com ja veurem, utilitzar proteccions solars 

horitzontals en les obertures. 
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La façana nord per la seva banda rep una radiació solar mínima, prou petita per no justificar la 

ubicació d’obertures per a la captació solar. 

A l’estiu les cares est i oest reben més radiació que la façana sud, per tant aquestes façanes cal 

que disposin de la menor superfície de captació possible ja que en aquesta estació no pretenem 

escalfar l’edifici. 

 

Figura 145. Trajectòria solar en solstici d'estiu a Barcelona. www.sunearthtools.com 

 

5.1.3 El vent a Catalunya 
 

En general, el vent dominant a Catalunya és el ponent (oest), però als extrems nord i sud hi 

dominen els vents de Tramuntana (nord) i Mestral (nord-oest) respectivament; tot i així trobem 

diferències estacionals que cal contemplar si es vol tenir en compte l’aprofitament i la protecció 

enfront el vent en el disseny d’un edifici. 

A mode d’exemple, podem veure en els següents gràfics els canvis en els vents predominants, 

segons les estacions de l’any. També trobaríem diferències si miréssim el que passa cada mes 

(dades proporcionades per l’observatori situat a l’Aeroport del Prat, a través de Windfinder.com 

[32]). 
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Figura 146. Distribució de la direcció del vent segons estació, a l'Aeroport del Prat, Barcelona 

 

Observem que en general els vents predominants són els que provenen del nord i del sud-oest, i 

amb menys mesura els provinents de l’est; quedant clarament marcat que a l’hivern predominen 

els del nord i a l’estiu els del sud. 

A Girona, veiem que hi ha una distribució de  vents molt diferent que a Barcelona (dades 

proporcionades per l’observatori situat al Parc del Migdia, a través de Windfinder.com [32]): 
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Figura 147. Distribució de la direcció del vent segons estació, al Parc del Migdia, Girona 

 

A Girona trobem al mes de desembre una distribució de vents predominants molt dispersa, mentre 

que en els mesos on hi ha més bonança, predominen els vents procedents del sud-est. 
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5.2 Anàlisi de les tècniques aplicades a Catalunya 
 

Mesures generals d’ubicació, orientació, geometria protecció contra el vent (veure 4.4.1) 

Els conceptes bàsics de disseny relacionats amb la ubicació de l’edifici (latitud i altitud, 

accidentalitat del terreny, clima, entorn...), orientació pel que fa al sol, vents predominants i la 

geometria de l’edifici (superfície de façana exposada i ombra pròpia), podem considerar que no 

són importants només quan parlem d’edificis de baix consum, sinó que ho són  en qualsevol 

tipologia d’edifici sigui quina sigui la seva tipologia i ús. 

A Catalunya doncs és igual d’important tenir en compte aquests factors més externs per garantir 

una millor eficiència energètica de l’edifici i unes condicions mínimes de confort. 

Com ja hem vist, Catalunya té la particularitat de que, tot i que es pot considerar clima mediterrani 

en general,  presenta gran varietat de zones amb sub-climes propis degut a la presència del mar, 

porcions planes a la zona central i zones muntanyoses i d’alta muntanya. 

Així doncs, cal adaptar el disseny de cada edificació als trets particulars de l’indret on es projecta. 

 

Orientació 

La orientació òptima d’un edifici a Catalunya és la pròpia dels edificis situats a l’hemisferi nord. 

L’edifici seguiria els criteris exposats en l’apartat “5.1.2. Anàlisi de la trajectòria solar a Catalunya”. 

A grans trets, la façana principal estaria orientada al sud i seria la façana amb més superfície per 

optimitzar la superfície de guany solar, a més de comptar amb les obertures amb major superfície. 

Les façanes est i oest tindrien una superfície i obertures menors per disminuir les pèrdues i 

guanys de calor; mentre que la façana nord disposaria de la menor quantitat possible de superfície 

envidriada i estaria ben aïllada, optimitzant-se encara més si es trobés semi-enterrada. 

 

Protecció contra el vent 

La protecció contra el vent és un factor determinant pel que cal analitzar-ne els pros i contres 

depenent de l’estació de l’any en la que ens trobem. 

A Catalunya convé protegir-se del vent a l’hivern per reduir les infiltracions d’aire dins l’edifici que 

redueixin la temperatura interior, i alhora evitar que aquest perjudiqui l’escalfament de les 
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superfícies exteriors a través de la radiació solar ja que pot minorar l’aportació de calor per inèrcia 

tèrmica dels murs de l’exterior a l’interior. 

A l’estiu en canvi, pot ser útil aprofitar el la presència del vent per la ventilació i refrigeració de 

l’edifici. 

Per resoldre-ho, una bona solució pot ser observar a través de les cartes de vents predominants 

en la ubicació de l’edifici, segons l’època de l’any, que poden variar molt depenent de la ubicació i 

presentar diferències o no de la procedència d’aquests vents en les diferents estacions de l’any. 

Si a l’hivern i estiu els vents predominants tenen direccions clarament diferenciades, es poden 

ubicar proteccions contra el vent en la direcció del vent predominant a l’hivern i deixar lliure 

l’orientació del vent predominant a l’estiu. 

Si la procedència d’aquests vents no és prou diferenciada, es pot optar per dissenyar proteccions 

contra el vent que protegeixin clarament dels vents hivernals el màxim de superfície de façana 

possible, però que deixin sense protegir les zones previstes per l’admissió de l’aire de ventilació i 

refrigeració, que poden estar ubicades a la coberta o bé separades de l’edifici. 

Si s’escull vegetació per a la protecció contra el vent cal tenir en compte que la vegetació de fulla 

perenne ofereix protecció durant tot l’any però no deixa passar el sol per al guany solar d’hivern. Si 

s’escull de fulla caduca, deixa passar el sol durant l’hivern però a la vegada desprotegeix l’edifici 

enfront el vent en aquesta època. Donades les característiques exposades del clima a Catalunya, 

amb una predominança de clima càlid, es podria utilitzar en general vegetació de fulla perenne, 

molt pròpia a més, del clima mediterrani. 

 

Guany de calor (veure 4.4.2) 

Guany directe de calor (veure 4.4.2.1.2.) 

Degut a la latitud en la que es troba Catalunya, trobem grans diferències d’assolellament i de rang 

de temperatures entre estiu i hivern. Mentre que a l’estiu es disposa de moltes hores de sol i 

d’unes temperatures relativament, fets que fan necessari protegir-se’n; durant l’hivern quan hi ha 

temperatures baixes i menys hores de sol és important aprofitar l’energia solar que entra per les 

obertures de l’edifici i proporcionar guany de calor a l’ambient i superfícies interiors. 

Per tant, a Catalunya el guany directe de calor és absolutament necessari a l’hivern però 

prescindible a l’estiu (a partir de certa altitud pot ser necessari el guany de calor durant l’estiu). Cal 
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doncs dissenyar edificis amb grans obertures encarades a sud i obertures de mesures més 

reduïdes a est i oest, però utilitzar sistemes de protecció solar a l’estiu. 

Color de les superfícies (veure 4.4.2.1.2.) 

Com ja s’ha comentat en l’apartat “4.4.2.1.2. El color de les superfícies”, el color juga un paper 

important en l’absorció o rebuig del calor. A Catalunya on es presenten necessitats diferents 

depenent de l’estació de l’any pot resultar difícil escollir si és més òptim utilitzar colors clars 

(reflexió) o foscos (absorció) en les superfícies exteriors i no té sentit canviar-los en cada estació.  

Com a criteri podem establir que en altituds baixes es presenten durant més mesos temperatures 

càlides o suaus, mentre que hi ha temperatures fredes durant menys temps (aproximadament de 

novembre a febrer o març); i per tant, s’utilitzarien colors clars en les superfícies exteriors. 

En altituds que podem trobar en Pre-Pirineu i Pirineu, el criteri pot ser d’utilitzar colors foscos ja 

que les temperatures fredes es presenten durant més temps. 

Pel que fa als colors de les superfícies interiors, en tots els casos serien principalment foscos per 

afavorir l’absorció de calor a través del guany solar directe durant l’hivern, i a l’estiu s’evitaria que 

s’efectués aquest guany a través de les proteccions solars. 

 

Inèrcia tèrmica dels tancaments opacs (veure 4.4.2.1.3.) 

Degut a l’amplitud tèrmica diària present en el nostre clima, l’ús de tancaments exteriors amb una 

alta inèrcia tèrmica és molt adequada per estabilitzar la temperatura interior tant en èpoques 

fredes com càlides. 

Aquest fet pot xocar amb l’ús de façanes ventilades amb l’aïllament situat en la cara exterior del 

mur donat que es minora l’absorció de calor procedent del sol i dificulta l’alliberament de calor cap 

a l’exterior. 

D’altra banda, si s’opta per col·locar l’aïllament per la cara interior es dificulta l’absorció de calor 

procedent de dins l’edifici, i la posterior alliberació d’aquesta calor també cap a l’interior. 

Per escollir la millor solució pot ser convenient analitzar bé si la quantitat de radiació solar que 

arriba a les façanes de l’edifici és prou important per considerar-ne l’aprofitament a través dels 

murs, o si per altra banda es pot depreciar i considerar l’escalfament dels murs a partir del calor de 

l’interior de l’edifici, passant a dependre d’altres sistemes de guany de calor passius com per 

exemple el guany directe, mur trombe, etc. 
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Tot i que no sembla haver-hi una solució clara, es creu convenient decantar-se per la segona 

opció. Encara que disposar l’aïllament en la cara exterior disminueixi el guany solar, compensa el 

fet de poder reduir en gran mesura la quantitat de ponts tèrmics en l’envolupant. L’acumulació de 

calor en els murs de tancament es realitzarà en major part a través del calor acumulat dins l’edifici, 

en les superfícies dels elements que s’hi troben i en l’ambient. 

A l’estiu el guany de calor que es dóna en el mur interior serà refrigerat a través de la ventilació. 

Cal tenir present que al nostre país, tradicionalment, es confiava en un important espessor dels 

murs exteriors per a l’acumulació i alliberació d’energia, tant cap a l’interior com cap a l’exterior de 

l’edifici. Actualment però, no podem depreciar la utilitat dels aïllaments moderns per la conservació 

de la temperatura interior. 

 

Mur Trombe i variants (veure 4.4.2.2.1.) 

Degut als factors climàtics exposats presents a Catalunya, és factible la construcció de Murs 

Trombe sempre que sigui possible instal·lar-los en la façana sud. La inclinació i radiació solar 

rebuda a l’hivern és prou important com per aconseguir guanys de calor. Caldrà a l’estiu però 

col·locar elements de protecció solar i/o aïllaments per frenar el guany de calor del mur i la seva 

transmissió en l’interior de l’edifici. 

Pel que fa a les obertures d’admissió i extracció d’aire, durant l’hivern es poden obrir les inferiors i 

superiors que connecten amb l’edifici pel que es genera un escalfament del propi aire de l’interior. 

A l’estiu, pot ser més recomanable obrir només les obertures inferiors del mur, i les superiors que 

connecten amb l’exterior, en el vidre, de manera que l’escalfament de la cambra d’aire i del mur, 

arrossegui l’aire interior cap a fora creant una renovació d’aire. 

La instal·lació d’aquests Murs Trombe no és incompatible amb cap tipus d’envolupant en concret. 

Tant si s’ha optat per la construcció de façanes amb aïllament en la cara interior o en la cara 

exterior, cal resoldre correctament la interacció entre el Mur Trombe i la façana ja que és un punt 

susceptible a formar ponts tèrmics, sent probablement més dificultós de resoldre quan l’aïllament 

es troba a la cara exterior. 

De fet, tot el mur trombe es pot considerar un pont tèrmic ja que provoca una interrupció en 

l’aïllament de la façana. La necessitat de donar continuïtat a l’aïllament de façana pot portar a 

valorar la opció d’aïllar el mur per la cara interior amb la desavantatge d’eliminar la transmissió per 

radiació d’aquest. És recomanable, com ja s’ha explicat en l’apartat “4.4.2.2.1 Mur Trombe i 
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variants”, col·locar un aïllament desplegable per evitar pèrdues mentre el mur no estigui rebent un 

guany de calor com per exemple durant la nit o en dies d’hivern ennuvolats. 

Pel que fa a les variants del Mur Trombe exposades: mur parietodinàmic, mur d’aigua i mur de niu 

d’abella també és factible la seva construcció, seguint els mateixos principis de funcionament; sent 

el mur d’aigua, el que genera un pont tèrmic més important en l’envolupant, requerint unes 

mesures d’aïllament més importants quan aquest mur no estigui captant calor. 

 

Hivernacle adossat (veure 4.4.2.2.3.) 

És factible la instal·lació d’hivernacles adossats en edificis situats a Catalunya. La prova la tenim 

en els nombrosos edificis que compten amb aquest sistema, i que en molts casos ha consistit en 

col·locar un tancament de vidre en un balcó o terrassa on en un principi no hi era, amb l’objectiu 

afegit de guanyar espai interior en algunes estances. 

En el clima present a Catalunya, cal prendre mesures per a minorar el guany de calor a l’estiu ja 

que les temperatures generades en un hivernacle tancat poden ser excessivament altes. En 

aquestes condicions, a més de mantenir les obertures de l’hivernacle obertes cal disposar 

elements de protecció solar fixes com per exemple voladissos o mòbils per no afectar el guany 

solar quan és necessari, com poden ser cortines o tendals. 

Situant una obertura en la part superior de l’hivernacle adossat i amb les obertures de façana 

obertes, es pot aconseguir a través de l’escalfament de l’aire dins de l’hivernacle, que aquest 

ascendeixi i surti per la obertura superior i realitzant un petit arrossegament de l’aire càlid interior 

de l’edifici. D’aquesta manera també s’elimina l’efecte hivernacle que es genera dins aquest.   

L’avantatge de l’hivernacle adossat en quant a la formació de ponts tèrmics és que no crea 

pràcticament cap discontinuïtat en el tancament de façana ja que la seva construcció és exterior a 

aquesta. 

 

Solera de grava (veure 4.4.2.2.4.) 

La utilització de soleres de grava per al guany de calor a l’interior de l’edifici pot ser factible.  

S’ha de tenir molt present en el clima que trobem a Catalunya en general és que a l’estiu és 

necessari cobrir i aïllar l’element de captació solar per evitar que les graves s’escalfin i transmetin 

calor a l’edifici. 
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Pel que fa a la transmissió de calor per radiació o convecció, poden ser útils les dues formes de 

forma conjunta o per separat. 

Si comptem amb un edifici en planta baixa, pot ser suficient l’ús de la radiació pel calor transmès 

de la grava al forjat inferior. Pot resultar molt útil disposar algun conducte que comuniqui el dipòsit 

de graves amb l’exterior per evacuar el calor de manera ascendent en cas que es produeixi un 

escalfament no desitjat de les graves. 

Si es pretén realitzar una transmissió de calor per convecció, especialment útil en edificis de més 

d’una planta,  es pot fer a través de conductes que condueixin l’aire calent a les diferents 

estances. En cas que no es desitgi que la planta inferior s’escalfi per radiació sinó només per 

convecció per poder tenir un control més acurat sobre l’escalfament, es pot aïllar bé el forjat en 

contacte amb la grava. 

Cal recordar que és important que el dipòsit de grava es trobi enterrat per beneficiar-se de les 

temperatures més favorables del subsòl, les quals permeten conservar millor la temperatura de les 

graves, mantenint-les més càlides a l’hivern, i més fresques a l’estiu. 

 

Façana de doble pell de vidre (veure 4.4.2.2.5.) 

Aquest sistema pot presentar mancances en dies d’hivern en que per condicions climatològiques 

no es produeixi la radiació solar necessària per escalfar la cambra d’aire. Per aquest motiu és molt 

probable que s’hagi de recolzar amb altres sistemes de guany de calor actius ja que pel tipus de 

tancament que és pot ser difícil situar-hi altres sistemes de guany de calor de tipus passiu. 

A més, en no contenir un element amb massa tèrmica ni aïllament és molt probable que a les nits 

d’hivern o dies sense sol, l’aire contingut a la cambra i que s’introdueix dins l’edifici no sigui 

suficientment càlid per mantenir temperatures de confort ja que es produirà un elevat intercanvi de 

calor a través dels vidres. Cal doncs, un cop el sol deixa d’escalfar el mur, bloquejar l’admissió 

d’aire a l’interior de l’edifici per no introduir aire fred. 

A l’estiu, com s’ha explicat, pot generar una corrent d’aire ascendent que arrossegui l’aire de 

l’interior de l’edifici d’un mode similar al Mur Trombe o Hivernacle adossat. Afegint sistemes de 

protecció solar ja sigui en l’exterior o dins la cambra d’aire podria funcionar correctament ja que es 

podria bloquejar el guany solar directe. 

Clarament, aquest sistema està pensat per edificis no residencials, pels motius que s’han explicat, 

i afegint la falta de privacitat que pot comportar si no es prenen mesures complementàries. 
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Pels motius exposats, i principalment pel seu comportament durant l’hivern, es descarta aquest 

sistema de guany de calor, pensant que la seva aplicació pot resultar més útil en climes més 

calorosos. 

 

Minimització del guany /pèrdua de calor (veure 4.4.3.) 

Reducció de les superfícies envidriades (veure 4.4.3.1.) 

Com s’ha exposat, en la latitud on ens trobem hi ha grans diferències entre la trajectòria solar a 

l’estiu i a l’hivern, tant pel que fa a l’horari i punt de sortida i posta del sol, com per la inclinació 

vertical. Això fa difícil dissenyar unes superfícies envidriades d’unes mides que permetin un guany 

solar adequat per totes les estacions de l’any. 

La combinació òptima per a cada façana tenint en compte que l’edifici es troba orientat al sud seria 

la següent: 

 Façana Sud: grans superfícies envidriades per captar el màxim d’energia solar a l’hivern. A 

l’estiu és necessari fer ús de proteccions solars per evitar guanys de calor no desitjats. 

 Façanes Est i Oest: obertures amb superfícies envidriades de mesures contingudes  donat 

que a l’estiu el sol surt pel nord-est i es pon pel nord-oest, de manera que quan es troba en 

orientació est o oest ja es troba a una alçada en que la radiació que emet és important. A 

l’hivern el sol surt pel sud-est i es pon pel sud-oest, mantenint-se a una alçada baixa, pel 

que el guany solar és mínim. En aquest cas si es fa ús de proteccions solars cal que siguin 

verticals perquè els raigs solars impacten més horitzontalment. 

 Façana Nord: El guany solar és nul pel que les obertures únicament tenen una funció 

d’il·luminació natural i ventilació. En aquest cas les mesures de les obertures haurien de 

ser mínimes o inclús eliminar-se per evitar discontinuïtats en aquesta façana.  

 

Factor forma (veure 4.4.3.1.) 

Independentment de la ubicació d’un edifici, un edifici més compacte té una demanda d’energia 

inferior ja que té menys superfície d’envolupant i menys probabilitat d’existència de ponts tèrmics. 

Aquesta compacitat s’aconsegueix dissenyant un edifici amb els mínims retranqueigs, obtenint 

edificis de planta rectangular. 
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De fet, per afavorir la captació solar el criteri és similar al de les superfícies envidriades: cal que la 

façana sud tingui més superfície per col·locar-hi els elements de captació solar passius, mentre 

que les façanes est i oest han de tenir unes superfícies més reduïdes per la poca radiació que 

reben a l’hivern i l’excés que en reben a l’estiu. En quant a la façana nord, és probable que per 

mantenir la compacitat de l’edifici, aquesta compti amb una superfície similar a la sud. És 

important aïllar-la molt bé i evitar col·locar obertures que provoquin ponts tèrmics. 

 

Aïllament tèrmic (veure 4.4.3.2.) 

Actualment és un element indispensable en gairebé qualsevol clima. A Catalunya els aïllaments 

han de tenir la doble funció d’aïllar tant del fred com de la calor. 

Les superfícies de l’edifici on s’ha de disposar d’un aïllament més eficaç són: 

 Coberta: La radiació solar més important es dóna a l’estiu durant el migdia, quan el sol es 

troba molt vertical i impacta sobre la coberta. 

 Façana Nord: Aquesta façana mai rep radiació solar. Com que no rep la calor solar sempre 

es troba a menys temperatura que la resta, i per tant és un punt clar d’intercanvi de calor 

amb l’exterior. 

 

Control de ponts tèrmics (veure 4.4.3.3.) 

Els ponts tèrmics són un factor que s’ha de tenir en compte en tots els climes, no només en el 

nostre, per la important afectació que tenen en l’intercanvi de calor amb l’exterior. 

Els punts més importants a controlar per evitar-los són els següents:  

 Continuïtat de l’aïllament en tota l’envolupant, passant per davant dels cantells de forjat, 

situant-lo en la fulla exterior i mantenir l’espessor constant. 

 Cuidar les entregues de les obertures i premarcs en la seva interacció amb l’envolupant. 

 Evitar a ser possible les proteccions solars o altres elements que generen ponts tèrmics 

com per exemple els voladissos que formen part de l’estructura de l’edifici, i travessen 

l’envolupant. 

 Reforçar l’aïllament en els punts amb ponts tèrmics més comuns exposats en l’apartat 

4.4.3.3 Control de ponts tèrmics. 
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Estanquitat a l’aire (veure 4.4.3.4.) 

Les infiltracions d’aire, encara que la seva existència no sigui del tot voluntària, contribueixen en la 

renovació de l’aire interior, amb els efectes positius sobre la salubritat que aporta. 

Ara bé, si es disposa d’un sistema de ventilació controlat que garanteixi en tot moment la 

renovació de l’aire interior, és possible eliminar el màxim de punts d’infiltració d’aire, passant a 

dependre únicament de la ventilació mecànica. Cal tenir en compte l’estalvi energètic que suposa 

tenir una alta estanquitat en l’envolupant per la reducció de l’intercanvi de calor amb l’exterior. 

Si el sistema de ventilació és híbrid, és necessari garantir que el cabal extret de forma mecànica 

sigui substituït de forma natural per aire procedent d’infiltracions d’aire, ja sigui a través de 

d’obertures disposades en les fusteries exteriors amb aquest objectiu i/o de les infiltracions que es 

produeixen a través dels materials de construcció. 

En el clima en el que ens trobem en que a l’estiu és complicat poder mantenir una temperatura de 

confort a través d’un sistema ventilació amb recuperació de calor, es passa a dependre de 

sistemes de ventilació natural com els que s’han exposat en l’apartat “4.4.4.1 Ventilació Natural 

Directa” i “4.4.4.2 Ventilació Natural Creuada”,  per resoldre els pics de calor que es puguin donar. 

S’ha de valorar l’esforç econòmic que suposa aconseguir un alt nivell d’estanquitat, conjuntament 

amb l’elecció del sistema de ventilació, ja que si la ventilació és híbrid, caldrà disposar airejadors 

en les obertures amb el que aquesta estanquitat es veurà compromesa.  

Un edifici estanc va lligat també al sistema de ventilació que s’utilitza també per al control de les 

humitats. Si s’opta per un edifici estanc cal garantir un control de la humitat a través del sistema de 

ventilació ja que pot no ser suficient l’evacuació de la humitat a través dels materials de 

l’envolupant. Pel contrari, en edificis menys estancs les infiltracions presents realitzen un 

intercanvi d’humitat amb l’exterior, que amb la ventilació natural s’acaba d’equilibrar. 

Amb l’exposat, no es pot deixar de banda els avantatges en quant a estalvi energètic que implica 

comptar amb bon nivell d’estanquitat, però cal valorar l’esforç que s’hi destina ja que: 

 Sobretot a l’hivern, un alt nivell d’estanquitat proporciona un estalvi energètic considerable. 

Cal prendre mesures per garantir com a mínim la renovació d’aire establert per la 

normativa, que pot dur-se a terme a través dels tancaments exteriors i els airejadors. 

 A l’estiu, aquest nivell d’estanquitat és més relatiu ja que com s’ha exposat, es pot 

dependre de sistemes de ventilació natural en certs moments per rebaixar pics de calor. 

 Cal garantir sempre un control de la humitat interior a través de la ventilació. 
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 Si no s’opta per un sistema de ventilació amb recuperació de calor és necessari col·locar 

airejadors en els tancaments exteriors que comprometen l’estanquitat de l’edifici. 

Per tant, la solució òptima a Catalunya seria treballar amb l’objectiu d’aconseguir una bona  

estanquitat però sense necessitat d’elevar-la a nivells excessivament elevats.  

 

Tancaments d’altes prestacions (veure 4.4.3.5.) 

Uns tancaments exteriors que ofereixin una transmissió tèrmica molt baixa és positiu en tots els 

climes, com també ho és l’estanquitat a l’aire. 

El factor a discutir en quan en quant a l’eficiència energètica dels tancaments és la transmitància 

tèrmica ofereix segons el material escollit i la seva classe de permeabilitat a l’aire. Com més alta 

sigui aquesta classe de permeabilitat menys infiltracions es produeixen a través de les obertures. 

Aquesta característica es troba estretament lligada a l’elecció de construir un edifici més o menys 

estanc, ja que la col·locació d’airejadors en les fusteries perjudica l’estanquitat de l’edifici. 

Com ja s’ha exposat en l’apartat “4.4.3.5 Tancaments d’altes prestacions” s’obté la classe de 

permeabilitat mínima a l’aire a través del Document Bàsic HE1, en funció de la zona climàtica. A 

Catalunya trobem les següents zones amb la classe mínima de permeabilitat a l’aire associada 

segons el Codi Tècnic de l’Edificació:  

 Zona B (zona litoral i prelitoral de Tarragona): Mínim classe 1 

 Zona C (zona litoral i prelitoral de Girona i Barcelona): Mínim classe 2  

 Zona D (zona interior): Mínim classe 2 

 Zona E (zona d’alta muntanya): Mínim classe 2 

Un cop establerts els mínims a cada zona de Catalunya, es pot observar que aquests mínims es 

troben molt per sota de la classe de permeabilitat que ofereixen els tancaments d’altes 

prestacions, els quals es troben dins la classe 4. 

Segons el Document Bàsic HS3 de Qualitat de l’aire interior, les fusteries han d’incorporar 

obertures dotades d’airejadors o obertures fixes que funcionin com obertures d’admissió, com per 

exemple els dispositius de microventilació. 

En relació a aquest últim punt es pot prescindir dels airejadors en fusteries exteriors de classe 1 o 

inferior, considerant que la ventilació produïda per les juntes de l’obertura és suficient. 
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És a dir, a la major part de Catalunya, és necessari l’ús d’airejadors per a garantir la renovació de 

l’aire interior ja que la classe de permeabilitat requerida hi obliga, sempre que parlem de ventilació 

hibrida. 

Si la ventilació escollida és amb recuperació de calor, i per tant, l’edifici és estanc, no és 

necessària la col·locació d’aquests airejadors, que tot i garantir la qualitat de l’aire interior, també 

produeixen infiltracions d’aire que afecten la temperatura de l’edifici. 

Per tant: si s’ha optat per construir un edifici estanc amb un sistema de renovació d’aire la millor 

opció és col·locar fusteries de classe 4 de permeabilitat a l’aire, cas en el qual no cal col·locar 

airejadors. 

Si l’edifici funciona amb ventilació híbrida (extracció forçada), la necessitat en quant a una classe 

de permeabilitat 4 és més qüestionable ja que la necessitat d’instal·lar airejadors compromet 

l’estanqueïtat de l’edifici. S’ha de valorar l’esforç econòmic que suposa instal·lar tancaments amb 

classe de permeabilitat a l’aire 4. 

Els airejadors escollits han de ser amb ruptura de pont tèrmic per una transmitància tèrmica baixa, 

amb una alta estanquitat al vent, una alta absorció acústica i un dimensionament adequat ajustant-

lo correctament a les necessitats de cabal. 

Pel que fa a la transmitància tèrmica de les fusteries, el més adequat és escollir materials amb una 

baixa transmitància però que alhora ofereixin una bona protecció enfront les condicions 

atmosfèriques. 

Les fusteries amb menor transmitància tèrmica són les construïdes en PVC (U≈1,8 a 2,2 W/m2·K) 

i les construïdes en fusta (U≈2 a 2,4 W/m2·K). Si s’escullen de PVC s’haurien d’escollir perfilaries 

reforçades que comptin amb una bona rigidesa per millorar-ne l’estanquitat a l’agua i l’aire. 

Els tancaments de fusta també són una bona opció. S’ha de tenir en compte el manteniment que 

comporten pel que una bona opció és la instal·lació de fusteries revestides amb perfils d’alumini 

en la cara exterior. Milloren la resistència als agents atmosfèrics i l’estanquitat, i minimitzen el 

manteniment. Cal escollir si és possible fustes locals per reduir l’empremta energètica.  

Pel que fa als vidres, és necessari que tinguin una transmitància tèrmica molt reduïda pel que es 

pot optar per vidres baix emissius amb la cambra omplerta amb un gas de baixa conductivitat com 

ara l’argó. Com s’ha explicat, aquesta capa de baixa emissivitat es pot col·locar en la lluna interior 

o exterior depenent de les necessitats climàtiques de l’edifici. Com que la climatologia més 

desfavorable a Catalunya és la calor, aquesta capa s’hauria de col·locar en la lluna exterior, en la 

cara en contacte amb la cambra d’aire, per reduir la transmissió energètica procedent del sol, 



ESTUDI DE LES TÈCNIQUES D’EDIFICACIÓ DE CONSUM GAIREBÉ NUL 
 

- 151 - 
 

valorant a més, si caldrà afegir una làmina de control solar, tenint en compte que a l’hivern pot 

reduir considerablement el guany solar. El més adient seria evitar aquesta lamina de control solar i 

protegir-se de la radiació a través de les proteccions solars.   

 

Proteccions solars  (veure 4.4.3.6.) 

La gran amplitud de temperatures i de radiació solar entre l’estiu i l’hivern al nostre clima genera 

un problema: a l’hivern necessitem que el sol entri pels envidraments solars per aprofitar-ne el 

calor, però a l’estiu aquesta radiació solar és molt contraproduent. 

Per tant les proteccions solars juguen un paper fonamental en el control del guany solar en un 

edifici. 

En l’aplicació a les condicions climàtiques de Catalunya, estudiarem les possibilitats en l’ús de 

proteccions solars per a cada façana, suposant la orientació de l’edifici al sud. 

 Façana Sud: és la façana que en la que s’ubiquen les obertures més grans per a obtenir 

guany de calor a l’hivern, i per tant, és on s’ha de realitzar un esforç més important en 

quant a protecció solar. 

Com que la inclinació solar es d’uns 72º sobre l’horitzontal en el solstici d’estiu, els raigs 

solars impacten molt verticalment.  

En aquesta situació les proteccions solars més eficients poden ser els voladius, d’una 

longitud suficient com per proporcionar ombra a la màxima superfície envidriada d’aquesta 

façana. A més com s’ha comentat, permeten que a l’hivern quan el sol que es troba menys 

inclinat els raigs solars penetrin  a través de les obertures. 

Si s’opta per voladissos d’elements vegetals aquests tenen l’avantatge que a l’hivern 

perden el fullatge i permeten l’entrada de més llum, però tenen l’inconvenient que s’han de 

mantenir bé per no quedar-se sense protecció solar a l’estiu. 

 

 Façana est i oest: reben una quantitat de radiació solar important durant les primeres i 

últimes hores del dia perquè els raigs solars impacten forà perpendicularment. En aquests 

casos els voladissos no ofereixen la protecció necessària i per tant cal recorre a 

proteccions verticals. 

Les més utilitzades han estat els porticons o mallorquines i les persianes. Actualment 

també són habituals les proteccions formades per lames horitzontals o verticals, sent les 

horitzontals les més útils per controlar la quantitat de radiació i de llum que deixem entrar 

segons la inclinació solar del moment si aquestes són mòbils. 
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És molt útil en aquestes façanes la disposició d’arbres de fulla caduca que permeten el pas 

dels raigs solars a l’hivern però no a l’estiu.  

 

 Façana nord: aquesta façana, en no rebre radiació solar a l’hivern, i de forma molt puntual 

en les primeres hores del dia durant l’estiu, no és necessari que les obertures que s’hi 

situen comptin amb proteccions solars. 

La instal·lació de persianes en els tancaments exteriors independentment de la façana on es 

trobin, a part d’oferir un control de la llum natural exterior i cert aïllament tèrmic, ofereixen també 

una protecció solar accionable manualment o de forma automatitzada. Les persianes són el 

sistema de protecció solar més utilitzat en habitatges pel seu preu assequible i la possibilitat que 

ofereixen d’evitar totalment el pas de la llum. 

L’ús adequat de les persianes, pensant en la seva funció de protecció solar i també en la 

d’aïllament, seria el següent: 

 A l’hivern: partint de persianes tancades durant la nit, es van obrint les persianes de les 

façanes on es rep radiació solar i es deixen tancades o es tanquen les que no reben 

radiació. Tancant-les s’afavoreix la conservació del calor en l’interior de l’edifici.  

 A l’estiu: funcionament invers al de l’hivern. Es parteix de persianes obertes a la nit per 

afavorir la dissipació del calor acumulat durant el dia. Al mati es baixen les persianes per 

protegir-se de la radiació solar i evitar que el calor exterior entri a l’interior. A mesura que 

les façanes deixen de rebre radiació solar es poden pujar les persianes d’aquestes per 

evacuar el calor de l’interior. 

 

Tècniques de refrigeració / ventilació (veure 4.4.4)  

Degut a les temperatures altes que es donen a l’estiu els edificis situats al nostre clima necessiten 

un sistema de refrigeració. Com que en l’apartat “Estanquitat a l’aire” s’ha exposat que un edifici 

situat a Catalunya no ha de ser totalment estanc, estem donat per suposat que els sistemes de 

ventilació i refrigeració utilitzats permeten la obertura dels tancaments exteriors i/o la comunicació 

directa amb l’exterior.  
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Ventilació natural directa (veure 4.4.4.1.)  

Aquest tipus de ventilació, com s’ha explicat, es duu a terme a través de l’obertura dels 

tancaments exteriors, individualment per estances. Es donaria per exemple, en dormitoris amb les 

portes tancades durant la nit.  

És menys eficaç que la ventilació natural creuada. Suposant que hi ha la possibilitat d’efectuar una 

ventilació creuada, la directa es restringirà a la renovació puntual de l’aire d’una estança. 

 

Ventilació natural creuada (veure 4.4.4.2) 

Com s’ha explicat es tracta de la ventilació a través de l’accionament de les obertures i amb les 

portes interiors obertes per crear una circulació d’aire a través de l’edifici. Quan amb aquesta 

ventilació es pretengui refrigerar, és necessari realitzar-la a la nit, ja que durant el dia, si la 

temperatura exterior és alta s’introduirà aire calent a l’interior. Tot i així, disposar d’una corrent 

d’aire pot millorar la sensació de calor si es dona el cas que la temperatura interior es troba per 

sobre de la zona de confort. 

Si l’edifici és estanc amb ventilació amb recuperació de calor, aquesta ventilació natural creuada 

es pot utilitzar per contrarestar pics de calor no coberts pel sistema de recuperació de calor. 

Si l’edifici disposa d’una claraboia es millora la refrigeració, ja que es permet la sortida d’aire 

calent per la part superior de l’edifici. 

Per a un millor funcionament d’aquest sistema es pot tenir en compte la direcció dels vents 

predominants a l’estiu, que varien segons la ubicació. És important que les façanes en aquesta 

orientació disposin d’obertures. 

 

Pati interior (veure 4.4.4.2.)  

El pati interior és característic de zones amb clima mediterrani i per tant es pot considerar que és 

adequat en zones càlides pels motius exposats en l’apartat “4.4.4.2 Ventilació natural creuada”, 

dins el subapartat “Patis interiors”. 

Aquest pati interior ha de ser de superfície continguda per afavorir-ne la conservació de la 

temperatura més fresca i a poder ser s’hi disposarà una font d’aigua corrent. La part superior no 

s’ha de cobrir per no impedir el refredament per radiació nocturna. 
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La disposició d’obertures en la façana d’aquest pati interior permetrà millorar la ventilació creuada 

de l’edifici. 

Dotar l’edifici d’un pati interior té l’inconvenient d’augmentar la superfície de façana i per tant 

s’augmenta la superfície d’intercanvi de calor amb l’exterior, que serà especialment desfavorable a 

l’hivern.  

Com que a Catalunya el període càlid és més extens que el fred, i vistos els avantatges i 

inconvenients que comporta, es considera que la construcció d’un pati interior és adequat. 

 

Pou canadenc (veure 4.4.4.3)  

La instal·lació d’un pou canadenc pot ser adequat tant en condicions d’hivern com en condicions 

d’estiu, com a sistema de pre-tractament de l’aire de ventilació amb recuperació de calor. 

Aquest sistema necessita un sistema mecànic per fer circular l’aire cap a l’interior de l’edifici, i d’un 

sistema de comportes que evitin la circulació d’aire quan no interessi o que s’escapi aire interior 

quan el sistema no funcioni. 

A l’hivern no l’utilitzarem com a suport per a altres sistemes de guany de calor passius com ara el 

mur trombe, hivernacle adossat o solera de grava ja que probablement aquest aire pre-escalfat 

estarà a menor temperatura que el contingut en aquests sistemes, amb el que es rebaixaria la 

temperatura. Si que pot ser molt útil però com a aportació d’aire de ventilació exterior a una 

temperatura més favorable. 

 

Xemeneia solar (veure 4.4.4.4.)   

En condicions d’estiu pot ser molt útil per a generar una corrent d’aire interior, però per evitar que 

l’aire que entra procedent de l’exterior sigui càlid, el millor sistema és que l’aportació d’aire 

provingui d’algun sistema de pre-tractament de l’aire com ara un pou canadenc, o per exemple la 

part inferior d’un pati interior (encara millor si conté una font d’aigua corrent), o d’un forjat sanitari. 

A l’hivern la utilització de la xemeneia solar pot ser contraproduent ja que la succió creada per 

aquesta fa que entri aire fred de l’exterior, i a més la generació de corrents d’aire pot disminuir la 

sensació de confort.  
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Així doncs, la xemeneia solar pot ser molt útil a l’estiu però combinada amb un sistema de pre-

refrigeració de l’aire; i a l’hivern és convenient no fer-ne ús a través d’un sistema de tancament 

ben aïllat. 

 

Torre eòlica o captador de vent (veure 4.4.4.5.)  

Es tracta d’un sistema utilitzat només en països càlids, pel que pot presentar deficiències a 

Catalunya on fa fred a l’hivern. 

L’aire captat depèn del vent i per tant per prendre la decisió sobre la seva instal·lació cal tenir molt 

clar si la ubicació de l’edifici és adequada per al seu aprofitament, ja sigui per la presencia 

d’elements exteriors que el protegeixen del vent o pels propis accidents geogràfics. 

L’aportació d’aire és directa de l’exterior pel que si s’utilitza durant el dia és probable que s’aporti 

aire càlid a l’interior; així que el seu ús principal hauria de ser nocturn. 

A l’hivern se’n pot descartar l’ús perquè no convé aportar aire directament de l’exterior i a certa 

velocitat. 

Per tant, l’ús d’aquest sistema estaria restringit a les nits d’estiu, i sempre que faci vent, amb la 

necessitat de poder tancar el conducte garantint-ne l’aïllament. Com que el seu funcionament 

queda tan restringit no es creu adequat el seu ús. 

 

Ventilació amb recuperació de calor (veure 4.4.4.6.)  

Com s’ha explicat en l’apartat “4.4.4.6 Ventilació amb recuperació de calor”, el funcionament de la 

ventilació amb recuperació de calor té una diferència de rendiment important entre condicions 

exteriors de fred i de calor: mentre que a l’hivern és molt eficient, aprofitant el calor de l’aire interior 

per escalfar el provinent de l’exterior; a l’estiu aquest intercanvi pot no aconseguir un rebaix 

suficient de la temperatura de l’aire exterior.  Per aquest motiu és possible disposar d’un mòdul de 

refredament adiabàtic per rebaixar la temperatura d’aportació d’aire exterior. 

L’eficiència dels sistemes de recuperació de calor es redueix si no es compta amb un edifici 

hermètic a l’aire ja que aquestes desequilibren el sistema automatitzat sobre el control de volum, 

temperatura i humitat de l’aire. És important doncs comptar amb un edifici amb un bon nivell 

d’estanquitat per no produir desequilibris en l’automatització del sistema. 
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Per tant: 

 Per obtenir el nivell de refrigeració necessari cal incorporar mòduls de refredament 

adiabàtic.. 

 Cal realitzar un control de les infiltracions d’aire per mantenir l’eficiència del sistema. 

 A l’estiu, en presencia de pics de calor pot ser necessari fer ús de la ventilació natural 

creuada.  
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Taula resum de l’aplicabilitat de les tècniques a Catalunya 

 

Tècnica
Aplicabilitat a 

Catalunya Observacions
Generals d'ubicació, orientació i geometria

Orientació  Orientació òptima: façana amb més superfície orientada a Sud

Protecció contra el vent 
Barreres contra el vent posicionades en direcció de la procedència de vent 
predominant a l'hivern

Guany de calor

Guany directe de calor 
Grans obertures en façana sud i contingudes en la resta.
Proteccions solars a l'estiu

Color de les superfícies 
En latituds baixes, colors clars en superficies exteriors i foscos en interiors
En latituds altes, colors foscos en general

Inèrcia tèrmica dels tancaments opacs 
Full interior amb alta inèrcia tèrmica i col·locació de l'aïllament en la cara 
exterior. Aprofitament del calor interior per acumulació de calor en el mur.

Mur Trombe i variants 

Cal anar en compte amb la continuitat de l'aïllament de la façana per no 
formar ponts tèrmics lineals. Es pot passar l'aïllament per la cara interior de 
mur, renunciant a l'ús de l'alliberament de calor del mur cap a l'interior

Hivernacle adossat 
Cal disposar mesures per tal d'evaquar el calor a l'estiu, a través d'obertures 
en la part superior.

Solera de grava 
Cal disposar mesures per anul·lar el seu funcionament durant l'estiu ja que es 
podt crear sobreescalfament

Façana de doble pell de vidre  No conté cap element amb massa tèrmica

Minimització del guany / pèrdua de calor

Reducció de les superfícies 
envidriades 

Façana Sud: grans superfícies + proteccions solars horitzontals
Façana Est i Oest: superfícies de mesures contingudes + proteccions solars 
verticals
Façana Nord: eliminació de les superfícies envidirades

Factor forma (compacitat) 
Edifici amb gran compacitat.
Façana orientada a Sud amb major superfície

Aïllament tèrmic  Punts més importants a controlar: coberta i façana nord

Control de ponts tèrmics 

Estanquitat a l'aire 

El nivell d'exigència ha de ser molt elevat si es disposa d'un sistema de 
ventilació mecànica amb recuperació de calor.
Si la ventilació és híbrida el nivell d'exigència dependrà de la valoració de 
l'esforç a destinar.

Tancaments d'altes prestacions 

Classe 4 de permeabilitat si es disposa d'un sistema de ventilació mecànica 
amb recuperació de calor i l'edifici és estanc.
Si la ventilació és híbrida el nivell d'exigència dependrà de la valoració de 
l'esforç a destinar.

Protecció solar fixa o mòbil 

Façana Sud: proteccions solars horitzontals
Façana Est i Oest: proteccions solars verticals
Façana Nord: sense proteccions solars
En general: ús de les proteccions solars d'acord amb les necessitats de guany 
solar de cada moment

Ventil·lació / Refrigeració

Ventil·lació natural directa  Renovacions puntuals d'aire

Ventil·lació natural creuada  Refrigiració nocturna i aprofitament dels vents

Pati interior 
De superfície reduïda, amb presència d'una font d'aigua corrent i part superior 
sense cobrir.

Pou canadenc  Ús per a pre-escalfament o refredament de l'aire de ventilació
Xemeneia solar  Necessari un sistema de pre-refredament de l'aire. Poc útil a l'hivern.

Torre eòlica  Ús exclusiu a l'estiu només si fa vent.

Ventil·lació amb recuperació de calor 
Adequat disposar d'un edifici estanc.
A l'estiu requereix un mòdul de refredament per pre-tractar l'aire exterior.
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6. CONCLUSIONS 
 

 

Els factors més crítics a l’hora d’iniciar un projecte d’Edifici de Consum Gairebé Nul, podem 

considerar que són: l’elecció de l’emplaçament i les possibilitats en quant a orientació. Aquests 

dos factors condicionen de manera molt important les decisions a prendre en fase de disseny per 

les possibilitats que ofereixen poder disposar d’una orientació òptima i d’un entorn favorable per 

l’aprofitament dels recursos naturals. 

A partir de la informació extreta referent als principis de funcionament de les diferents tècniques, 

podem extreure de forma resumida les següents conclusions: 

 Els sistemes de guany de calor que fan ús de la radiació per si sol no són capaços de 

mantenir les condicions tèrmiques dins la zona de confort del conjunt de l’edifici. 

Necessiten que el calor que transmeten sigui transportat per mitjà de l’aire per un procés 

de convecció. 

 

 Els sistemes de guany de calor que fan ús de la convecció necessiten disposar de 

sistemes que permetin i posin en circulació l’aire escalfat a través de comportes i 

conductes, i en molts casos sistemes mecànics com per exemple ventiladors.  

Necessiten en general també una font de calor que actuï per mitjà de la radicació per 

obtenir un guany de calor continu. 

L’aire perd temperatura ràpidament quan està en contacte amb superfícies o aire més fred, 

i per tant és molt important aïllar les superfícies que puguin refredar-se quan no fa sol. 
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 Els sistemes de minimització de les pèrdues de fred i/o calor juguen un paper fonamental 

pel manteniment de les condicions de temperatura interiors, minimitzant les necessitats de 

guany de calor o refrigeració. Realitzar un esforç en l’aplicació de les tècniques exposades 

és un punt clau per reduir el consum energètic. 

 

 En l’elecció dels sistemes de ventilació i/o refrigeració a utilitzar, cal tenir present el nivell 

d’hermeticitat amb el que es dissenyarà l’edifici. Si s’escull un sistema de ventilació amb 

recuperació de calor és necessari per aconseguir una bona eficiència, dedicar recursos en 

l’hermeticitat de l’edifici.  

 

Cal tenir en compte és l’esforç econòmic i humà que pot representar dissenyar i construir un edifici 

amb un alt nivell d’hermeticitat a l’aire i amb unes fusteries d’altes prestacions. Tot i que són 

factors importants en quant al nivell d’eficiència energètica que es pot aconseguir, és evident que 

a nivell econòmic poden tenir una repercussió alta. 

El nivell d’hermeticitat a l’aire de l’edifici, ha d’estar vinculat al sistema de ventilació escollit, ja que 

si s’escull un sistema de ventilació híbrid, els esforços dedicats a aconseguir aquest nivell 

d’hermeticitat poden resultar minorats per la presència d’airejadors i reixes de ventilació que 

comuniquen l’edifici amb l’exterior. 

Amb la proliferació de diferents estàndards d’edificacions de baix consum a Europa, i els bons 

resultats a nivell energètic que han estan donant els edificis construïts segons aquests estàndards 

en el seu lloc d’origen; s’ha tendit, com en molts altres àmbits, a pensar que el que funciona a 

Europa també por funcionar aquí. Enlloc d’importar directament les tècniques, o els estàndards, 

cal, fixar-nos-hi i reflexionar sobre de quina manera podem aconseguir edificis de baix consum 

que funcionin òptimament al nostre clima particular, perquè com s’ha explicat en aquest treball, té 

forces diferències amb, per exemple, l’alemany.  

S’ha pogut concloure en aquest treball la importància de l’estudi del clima local a l’hora d’establir 

estratègies de disseny d’edificacions. Mentre que les demandes energètiques han de ser molt 

similars independentment de la ubicació, les respostes constructives han de ser diferents segons 

les condicions climàtiques de cadascuna. Dit això, és necessari abandonar la perspectiva de 

dissenyar edificis estandarditzats que combaten les condicions climatològiques a través de grans 

consums energètics, i pensar en una arquitectura més individualitzada en cada projecte i que es 

pugui adaptar a les necessitats de cada localització a través de mesures que aprofitin els recursos 

naturals propis de la zona. D’aquesta manera es poden aconseguir edificis més autònoms 

energèticament i alhora més respectuosos amb el medi. 
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7. FUTURES LÍNIES DE 

RECERCA 
 

 Domotització aplicada als Edificis de Consum Gairebé Nul. 
 

 Estudi de l’aplicabilitat dels sistemes passius d’Edificació de Consum Gairebé Nul amb la 
normativa actual. 
 

 Comparativa entre els diferents tractats nacionals pel compliment de la Directiva Europea 
2010/31/UE. 
 

 Càlcul de la demanda a energètica de les tècniques passives a través de programari. 
 

 L’ edifici malalt i solucions relacionades amb la ventilació. 
 

 Reducció del consum energètic a través de la il·luminació natural.  
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9. ANNEXOS 
 

Glossari 
 

- Guany solar: mesura del calor obtingut per un cos en ser exposat a la radiació solar. 

Aquest paràmetre depèn de la latitud geogràfica, l’època de l’any , la superfície exposada i 

la capacitat d’absorció [33]. 

 

- Massa tèrmica: és el valor de la capacitat potencial d’emmagatzematge de calor en un 

material, conjunt o sistema [34]. 

 
- Entalpia: es pot definir de manera simplificada com una magnitud termodinàmica que 

expressa la quantitat d’energia absorbida o cedida per un sistema termodinàmic. És 

l’energia que un sistema intercanvia amb el seu entorn [35].  

 

- Transmitància tèrmica (U): és la mesura de calor que flueix per unitat de temps i superfície, 

transferit a través d’un sistema constructiu, format per una o més capes de material 

paral·leles quan hi ha un gradient tèrmic de 1ºC de temperatura entre els dos ambients que 

separa el material. S’expressa en W/m2k o W/m2ºC. 

 
- Confort tèrmic: sensació neutra de la persona respecte a un ambient tèrmic determinat. 

Segons la norma ISO 7730-Ergonomía del ambiente térmico, és una condició mental en la 

que s’expressa la satisfacció amb l’ambient tèrmic. Per a arribar a la sensació de confort, el 

balanç global de pèrdues i guanys de calor ha de ser nul. 
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El confort tèrmic depèn de diferents paràmetres globals externs com la temperatura i 

velocitat de l’aire, la humitat relativa, l’activitat física desenvolupada, la quantitat de roba i 

el metabolisme de l’individu [36]. Alguns d’aquests paràmetres estan expressats en les 

Cartes Bioclimàtiques, i es trobarien entre els següents barems: 

 Temperatura de l’aire ambient: entre 18 i 26ºC 

 Temperatura radiant mitja de les superfícies del local: entre 18 i 26ºC 

 Velocitat de l’aire: entre 0 i 2 m/s 

 Humitat relativa: entre el 40 i el 65%. 

 

- Carta bioclimàtica: són sistemes de representació gràfica de les relacions entre les 

diferents variables que influeixen en la sensació de confort tèrmic. Són diagrames 

psicomètrics que relacionen temperatura i humitat. Les més utilitzades són la Carta 

Bioclimàtica de Olgyay i la de Givoni [37]. 

 

- Transferència de calor: intercanvi de temperatura entre un sistema amb la temperatura 

més elevada capa un amb la temperatura menys elevada [38]. Es produeix mitjançant tres 

mecanismes: 

 Conducció: transmissió d’energia tèrmica interna dins un cos o dos cossos sòlids 

posats en contacte. Es produeix mitjançant l’intercanvi d’energia cinètica a través 

de les molècules contigües. 

 Convecció: transmissió d’energia tèrmica que es dóna en un fluid provocat pels 

moviments de la massa del mateix. La transferència de calor segueix el mateix 

principi de conducció, pel contacte entre molècules del fluid, però l’energia es 

transporta pel desplaçament de la matèria. 

 Radiació: emissió d’energia en forma d’ones electromagnètiques que es manifesta 

en qualsevol cos pel fet de trobar-se a una certa temperatura.  

 

- Factor solar (g): quocient entre l’energia total que passa a través d’un envidriament i 

l’energia solar incident [39]. 

 

- Efecte hivernacle: procés pel qual es deixa passar la radiació solar a través de l’atmosfera 

(en el nostre cas un vidre), però dificulta la sortida d’energia tèrmica acumulada en els 

gasos, i la calor emesa per les superfícies interiors. 

 

 


