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L’obra es distribueix sota els termes i condicions de la present llicència pública de Creative 

Commons (“ccpl” o “llicència”). L’obra està protegida per la llei del dret d’autor i/o per qualsevol 

altre llei que resulti aplicable. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat per la present llicència o per 

la llei del dret d’autor està prohibit. 

 

S’entén que pel simple exercici de qualsevol dels drets aquí previstos sobre l’obra, vostè 

accepta i s’obliga sota els termes i condicions de la present llicència. El llicenciant l’atorga els 

drets aquí descrits considerant l’acceptació per part seva de dits termes i condicions. 
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RESUM 
 

Cada cop és més obvi que el planeta ens demana canviar, ja que la situació comença a ser 

insostenible, i sembla cada cop més, que el canvi climàtic està immers en un preocupant augment.  

 

Sectors com el transport, la indústria i la construcció, són els principals causants d’aquest procés que 

cal aturar, i des de cadascun d’ells, dia rere dia hi han tècnics, enginyers, científics o simplement 

persones que treballen, investiguen i ajuden per a aportar el seu granet de sorra des del seu 

coneixement i la seva implicació per a mirar de desviar la trajectòria del canvi climàtic.  

 

Específicament des del sector de la construcció i l’edificació s’estan desenvolupant diferents 

alternatives i solucions per a disminuir les emissions de CO2, tant des de la creació de materials fins al 

seu desús després de l’enderroc, incidint concretament en el cicle de vida d’aquests, com també durant 

l’ús i l’explotació durant la vida útil d’una edificació. 

 

Des d’Alemanya, es creà un nou estàndard de construcció enfocada a la sostenibilitat i sobretot incidint 

en els elevats consums d’energia que un habitatge convencional pot generar. Es tracta de la 

Passivhaus, nom que se li ha donat a l’estàndard, i que traduït respon al nom de “casa passiva”. Tal i 

com es defineix pel seu nom, aquests tipus d’habitatges pretenen arribar a unes demandes 

energètiques molt baixes, que poden arribar a ésser gairebé nul!les.  

 

Al nord d’Europa, ja són molts els països que han apostat fort per la construcció de cases passives, ja 

que l’estàndard està especialment enfocat al clima nord-europeu, el qual té hiverns molt freds i estius 

suaus. Tot i així, Passivhaus està obrint fronteres i mirant d’expandir-se, primerament pel sud del 

continent. Encara són molts els dubtes que es generen sobre si una casa d’aquest estil podria adaptar-

se en aquest tipus de clima; no obstant, l’any 2005 es creà el projecte Passive-On per a generar i 

promoure aquest tipus d’edificis en aquesta zona europea.  

 

Amb aquest projecte es pretén donar resposta a tots aquells dubtes que encara estan a l’aire sobre la 

Passivhaus a Espanya, tant energètics i constructius, com econòmics i de viabilitat real. El projecte es 

centra principalment en una comparació entre un habitatge convencional i un habitatge passiu (tots dos 

de mateixes característiques) que respon a les necessitats que requereix la certificació alemanya. Des 

del projecte bàsic de l’habitatge, juntament amb el pressupost, i valoració energètica de tots dos tipus 

d’edificis, fins a la valoració final i conclusió sobre la adaptació d’aquesta certificació en una zona 

propera a la ciutat de Barcelona, es veurà si realment les cases passives tenen cabuda al nostre país.  
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1 GLOSSARI 

A continuació es presenten una sèrie de nomenclatures i símbols que s’utilitzen al llarg del present 

projecte, les quals es fa en breu repàs segons el seu ordre d’aparició en el document: 

 

CO2   Diòxid de carboni  

%   Tant per cent 

kWh/(m" a)  Unitat de mesura de demanda energètica en una superfície a l’any   

W/(m" K)  Unitat de mesura de transmitància tèrmica 

±   Més/menys. Signe que dóna valor tant positiu com negatiu 

º   Graus (Unitat de mesura angular) 

ºC   Graus Celsius (Unitat de mesura de temperatura) 

dBA   Decibels A (Unitat de nivell sonor ponderat) 

U   Transmitància tèrmica   

R   Resistència tèrmica de l’element constructiu 

r   Resistència tèrmica del material 

e   Espessor del material 

!! ! ! Conductivitat tèrmica del material 

m2K/W   Unitat de mesura de conductivitat tèrmica 

Pa   Pascal (Unitat de mesura de pressió)  

h-1  Unitat de mesura de l’estanqueïtat. Resultat del test de pressurització 

m3/h   Metre cúbic per hora (Unitat de caudal d’un fluid o un gas) 

#   Coeficient de pont tèrmic. Unitat en W/mK!
m2    Metre quadrat (Unitat de mesura d’àrea) 

m3   Metre cúbic (Unitat de mesura de volum) 

kcal/kg   Kilocaloria per kilogram (Unitat de poder calorífic) 

Rsi   Resistència tèrmica superfície interior 

Rse   Resistència tèrmica superficial exterior 

kWh/a    Unitat de mesura de pèrdues i guanys energètics 

rs   Factor de reducció per ombres. Expressat en % 

m"/P   Superfície en metres quadrats per persona 

m3/(P*h)  Unitat de volum d’aire a subministrar per persona i hora 

h/d   Hores al dia 

P   Potència elèctrica 

$   Rendiment d’un aparell. Expressat en % 

Q   Demanda energètica de calor (Aigua, calefacció, caldera) 

 

 

 

 

kWh/use  Consum elèctric d’un aparell per cada ús 

DHW   Aigua calenta sanitària (Dwelling Heat Water) 

Kg/(m" a)  Unitat de mesura d’emissions de CO2 en una superfície a l’any 

PEM   Preu execució material 

GG   Costos generals 

BI   Benefici industrial 

IVA   Impost sobre el valor afegit 

VAN   Valor actual net 

TIR   Taxa interna de retorn 
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2 INTRODUCCIÓ 

Actualment ja podem afirmar que, malauradament, el canvi climàtic al nostre planeta és una realitat. 

L’excés de gasos exposats a la capa d’ozó (diòxid de carboni, gas metà, òxid nitrós...) provoca que es 

creï el tant anomenat “efecte hivernacle”, el qual mica en mica va contribuint en l’escalfament global de 

la Terra.  

 

Els principals generadors d’aquest procés són aquells que sobretot, expulsen diòxid de carboni a 

l’atmosfera: els mitjans de transport, la indústria, i en una bona part, la construcció i l’edificació (figura 

1). Cal destacar que en tot el procés de la construcció, s’hi desenvolupa el procés industrial per a 

l’obtenció de materials, el transport del material ja que cada edifici té una situació concreta, i finalment 

el consum domèstic durant el seu ús.  

 

A més, a part del CO2, tot i que no intervé directament en l’escalfament global del planeta, també cal 

destacar que és el sector que més energia consumeix i el que més residus genera a la Unió Europea. A 

tot això cal afegir la delicada situació econòmica en que, un dels sectors que més s’està ressentint al 

nostre país és aquest. Tots aquests factors possiblement hagin propulsat i donat més llum verda que 

mai a estudis i projectes alternatius, que vulguin donar resposta i solucions als nous problemes que 

se’ns presenten.  

 
 

Figura 1: Estructura del consum final d'energia per sectors a Catalunya l'any 2009.  

Font: Generalitat de Catalunya 

Així doncs, hi ha prou motius per a deixar enrere una llarga etapa de construcció tradicional i arcaica, 

on l’únic objectiu era el de crear un habitacle on poder protegir-se del fred i la calor, de la pluja i del 

vent, o d’altres persones o animals. La construcció sostenible va més enllà, per a poder mantenir el 

confort que s’ha aconseguit durant les darreres dècades d’una manera molt més eficient, i alhora 

millorar la vida útil dels edificis des del començament de la construcció fins al seu últim ús.  

 

L’objectiu de reduir la demanda energètica en una edificació recau directament sobre el fet de 

prescindir com més millor de la producció d’energia. Aquest factor és un dels més importants, i tot i que 

les energies renovables van agafant força, encara queda molt camí per endavant per reduir aquesta 

producció que tantes emissions provoquen en l’atmosfera (figura 2).  

 

 
Figura 2: consum d’energia primària de l’any 2012 a Espanya. Font: IDAE 

 

Aquesta dependència a l’energia, pot ésser gairebé impossible d’eradicar per a alguns sectors, però 

molt factible en d’altres. La construcció d’edificis amb consums energètics gairebé nuls ja és una 

realitat, i cal explotar-la i prendre les mesures adients i la conscienciació de la societat per tirar 

endavant aquest projecte a escala mundial.  

 

La certificació Passivhaus creu en aquest tipus de construcció, i dia rere dia genera investigació, 

formació, divulgació... per a expandir i proporcionar el que és actualment una manera d’edificar molt 

sostenible i viable.  
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3 ELS EDIFICIS PASSIUS 

El concepte d’edifici passiu recau en aquella edificació que, mitjançant el propi disseny constructiu 

projectat anteriorment, pot prescindir gairebé de l’ús i el consum d’energia per a poder establir el 

confort i l’habitabilitat en ell. L’expressió “passiu” doncs, serveix per transmetre el concepte de captació, 

emmagatzematge i distribució, quasi sense aportació d’energia exterior ni d’equips. 

L’ús de tècniques constructives adients com grans aïllaments tèrmics, o l’ús de finestres amb triple 

càmera, permeten que una edificació creï una demanda d’energia molt inferior a la usual.  

Òbviament, la situació i l’emplaçament que condicionen al clima i l’entorn, són factors que cal tenir en 

compte per a una correcta i òptima execució d’un projecte d’una casa passiva.  

3.1 CONTEXT HISTÒRIC 

Tot i que la humanitat, de forma inconscient i degut a la necessitat de combatre la climatologia, els 

principis conceptuals de les cases passives ja han anat apareixent durant la història; des dels 

neandertals, que utilitzaven les coves tant a l’estiu com a l’hivern per protegir-se de la calor o el fred, 

fins als grecs que ja construïen les cases condicionant els espais comuns orientats a sud per escalfar a 

l’hivern, o disposaven de patis interiors per ventilar i refrescar a l’estiu.  

Però pel que es coneix actualment com a l’estàndard Passivhaus, cal remuntar-se en l’Alemanya dels 

anys 80 on apareixien les primeres idees, fins que l’any 1988 es creà l’estàndard de la mà dels 

professors Bo Adamson de l’Universitat Sueca de Lund, i Wolfgang Feist, de l’Institut Alemany 

d’Edificació i Medi Ambient. Més tard (1990) es va construir el primer edifici certificat com a tal, a 

Darmstadt (Alemanya), el qual donava lloc a 4 cases aparellades (figura 3). 

 

 
Figura 4: Primera Passivhaus a Darmstadt. Font: www.passipedia.org 

 

El Passive House Institute (PHI) va ser fundat a l’any 1996 pel Dr. Feist, la institució que avui en dia 

lidera la investigació, aplicació, formació, promoció i certificació d’aquest model arreu del món.  

Els resultats de les primeres edificacions van ser tant favorables que l’estàndard es va anar fent ressò 

per tot el continent europeu. Els països de Suïssa i Àustria van ser dels primers en rebre construccions 

d’aquesta tipologia (1998), i més tard es van anar ampliant les fronteres: EEUU (2003), Bèlgica i Irlanda 

(2005), França, Eslovènia i Eslovàquia (2007), Espanya (2010). 

 

 
Figura 5: Logotip de la certificació Passivhaus. Font: Passivhaus Institut 

 

L’any 2012 ja es van comptabilitzar més de 37.000 edificacions construïdes sota l’estàndard en tot el 

món de diferents usos: residencial, escoles, oficines, hotels... 

 

A Espanya, l’organització que relleva al PHI i fa arribar aquesta metodologia de construir al país és la 

Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), que des de fa uns anys comença a implantar l’estàndard, 

i mica en mica va deixant la seva petjada amb noves edificacions, de moment d’àmbit residencial. 

L’objectiu d’aquesta organització sense ànim de lucre és facilitar l’arribada de les Passivhaus a 

Espanya, creant arxius traduïts a l’espanyol (inclòs el PHPP), oferint assistència tècnica als socis, 

creant cursos de formació, organitzant conferències d’àmbit estatal...   

 

3.2 CONCEPTE I PRINCIPIS D’UNA PASSIVHAUS 

Segons el Passive House Institute, es poden definir els tres criteris bàsics per a que una edificació 

esdevingui una Passivhaus: 

- Un clima interior còmode i habitable es pot aconseguir prescindint d’un sistema de calefacció 

independent i d’un sistema d'aire condicionat, assolint una demanda de calefacció anual inferior 

a 15 kWh/(m" a) en conformitat amb el Passive House Planning Package (PHPP). 
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- Els criteris de confort tèrmic s'han de complir tant l'hivern com a l'estiu. Els requisits es deriven 

del següent: 

• Valors de U (transmitància tèrmica) dels components exteriors opacs ha de ser inferior a 

0,15 W / (m" K). 

• Valors U de les finestres i altres elements de construcció translúcides ha de ser inferior a 

0,8 W / (m" K). 

• Àrees translúcides orientades cap a l'oest o cap a l'est (±50°) i àrees translúcides inclinades 

en un angle de 75° respecte a l'horitzontal no podran excedir el 15% de les àrees útils a les 

que pertanyen o han d'estar equipats amb una protecció solar temporal amb un factor de 

reducció d'almenys 75%. Per a les finestres orientades a sud aquest límit és el 25% de les 

superfícies útils a les que pertanyen.  

• Les temperatures de l'aire de subministrament a la sortida d'aire a l'habitació no ha d'estar 

per sota de 17°C. El flux uniforme d'aire a través de tots els àmbits i totes les habitacions ha 

d'estar garantida (eficiència de la ventilació). La ventilació ha de ser dimensionada 

principalment per a la garantir la higiene de l'aire (DIN 1946). El soroll emès pel sistema de 

ventilació ha de ser inferior a 25 dBA. 

• Les cases han de tenir com a mínim una obertura que es pot obrir a l’exterior en cada 

habitació, el flux d'aire a través de la casa ha de ser possible (aire fred a l'estiu). 

- L'ús de l'energia primària específica per a totes les necessitats domèstiques (calefacció, aigua 

calenta i electricitat domèstica) no ha de superar els 120 kWh/(m" a) en total. El càlcul es porta 

a terme d'acord amb el PHPP. 

 

Seguidament, es detallen els principis tècnics bàsics per al que fa a la construcció d’una Passivhaus.  

3.2.1 Alt aïllament tèrmic a l’envolvent 

3.2.1.1 Definició 

Possiblement una de les idees més importants tant per a la protecció del fred o la calor com per a evitar 

les pèrdues, és l’aïllament tèrmic a la majoria de la superfície de l’envolvent (la opaca) de l’edifici en 

qüestió; la resta de la superfície repercuteix als buits transparents o translúcids. 

Un bon estudi i càlcul de les propietats tèrmiques d’un tancament obtindrem com a resultat una 

demanda energètica aproximadament desitjada. L’aïllament tèrmic, en aquesta fase d’estudi i càlcul 

juga un paper molt important; tant el material i l’espessor utilitzat, com la disposició i l’ordre del material 

en la composició constructiva del tancament són factors molt importants, així com també mantenir la 

màxima continuïtat i evitar interrupcions (veure 4.2.5 Control de ponts tèrmics).  

 
Figura 6: Alt aïllament tèrmic en tancament de façana. Font: www.passipedia.org 

3.2.1.2 Càlcul de transmitàncies 

Per a determinar el gruix òptim del material aïllant, i obviant altres factors com els ponts tèrmics i les 

infiltracions d’aire, es pot obtenir mitjançant uns càlculs. 

La transmitància tèrmica (U) ens determinarà la qualitat tèrmica d’un material o d’un tancament; com 

més baix sigui aquest valor, més propietats aïllants té. Es mesura en W/m2K. 

 

! ! ! !! ! !
!

!"#$ ! !"#$ ! !!"#$ 

 

Com es pot veure, és l’equació inversa a la resistència (R), que és la suma de totes les resistències: la 

de la superfície interior, la superfície exterior, i el sumatori de totes les resistències dels diferents 

materials.  

Aquesta resistència s’obté de la següent fórmula, on la e és l’espessor de la fulla, i la ! és la 

conductivitat tèrmica del material. Es mesura en m2K/W 

 

!"#$! ! ! ! ! ! ! !! 

 

Per tant doncs, podem obtenir els diferents resultats de transmitància tèrmica variant els materials i el 

seu espessor, per acabar assolint el conjunt constructiu desitjat.  
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3.2.1.3 Propietats 

Les propietats dels materials aïllants poden variar depenent del material utilitzat i les seves pròpies 

característiques (densitat, transmitància tèrmica, pes...). Tot i així tots comparteixen en major o menor 

mesura, les següents propietats:  

- Protecció contra el fred: Poder d’aïllament tèrmic. 

- Protecció contra la calor: Poder d’acumulació de calor. La característica que cal tenir en 

compte en aquesta propietat és la densitat; com més dens sigui el material, més absorbeix la 

calor. 

- Protecció contra el so: Poder d’aïllament a les ones sonores. Una de les característiques de 

protecció al so és el gruix i la seva densitat; com més gruixut sigui, més aïllant del so serà. 

- Protecció contra el foc: Deixant de banda les propietats de confort, també es bo assolir altres 

propietats necessàries per a una correcta execució d’un edifici. Hi ha materials aïllants tèrmics 

que poden arribar al nivell RF-90 de protecció contra el foc.   

 

3.2.2 Finestres de qualitat 

3.2.2.1 Definició 

Les finestres, compostes per la part transparent o translúcida i la part opaca, o el que és el mateix, 

l’envidrament i els marcs, és un dels punts d’un edifici per on més energia es perd i/o es guanya. Dit 

d’una altra manera, durant l’hivern, una finestra amb un bon nivell d’assolellament podrà rebre la 

radiació solar visible (tèrmica) i augmentar la temperatura i el confort d’aquella habitació sense 

necessitat d’altres energies alternatives. Ara bé, en la mateixa època de l’any, una finestra orientada al 

nord, la qual no rebrà cap radiació solar directa, i amb un envidrament i uns marcs de qualitat bàsica, 

generarà pèrdues tèrmiques tant pel vidre com pels marcs i les seves juntes amb els paraments.  

 

El vidre té la virtut de poder deixar passar els raigs de calor del sol, però alhora té el defecte de tenir 

una conductivitat tèrmica força elevada. Per a atacar aquest defecte cal utilitzar vidres gruixuts, amb 

càmera d’aire o d’altres gasos, doble càmera, recobriments de baixa emissivitat... (taula 1). 

Tot i així, cal optimitzar el gruix de l’envidriament i optar per crear-hi ombres durant l’estiu per a evitar 

efectes desfavorables en aquesta època de l’any.  

 

 

 

 

Taula 2: Diferents tipus d’envidriaments amb valors de referència de transmitàncies.  

Font: Passive-On Project 

 
 

Pel que fa als marcs, cal destacar que els d’alumini són els que creen el pont tèrmic més acusat, i els 

de fusta el que menys. Tot i així, aquests últims donen valors que no acaben de ser satisfactoris per als 

requisits Passivhaus. Les cases comercials han creat marcs de diferents materials aprofitant els espais 

buits interiors per injectar-hi d’altres materials amb valors de coeficient de transmissió de calor molt 

baixos, per acabar creant un compost tant útil i ben acabat com sempre i alhora amb l’agreujant del 

pont tèrmic sol!lucionat.  

 
Figura 7: Marcs i finestres certificats per Passivhaus. Font: catàleg VentaClim. 

 

 

Cal destacar però, que això no acaba aquí. La instal!lació d’aquestes finestres també juga un paper 

molt important. (Veure 4.2.4 Alta estanqueïtat al pas de l’aire). 
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3.2.2.2 Càlculs 

El principal problema de les finestres són les pèrdues de calor per radiació, les quals depenen tant de 

la temperatura com de l’emissivitat. 

A partir de l’expressió simplificada següent de les pèrdues de calor per radiació, tenim: 

 

Qradiació = ! " # " (T4 – Trefl
4) 

Sent: 

A: Àrea d’intercanvi en m2 

%: Emissivitat de la superfície de la làmina de la finestra 

&: Constant de Stephan-Boltzmann, de valor 5,67!10-8 W/m2K4 

T: Temperatura superficial de la finestra (K) 

Trefl: Temperatura aparent reflexada (K) 

 

3.2.2.3 Posada en obra 

La instal!lació d’aquest tipus de finestres requereixen d’una correcta posada en obra per a que els 

principis fonamentals d’una Passivhaus puguin desenvolupar-se sense problemes. La correcta posada 

en obra, des del moment de projecció fins al moment de la col!locació, s’han de considerar els 

següents aspectes:  

- L’orientació, la mida, l’envidriament i la reculada han de ser òptims per a afavorir tant hivern 

com en estiu, els guanys o pèrdues de calor a través d’aquest element.  

- Les finestres requereixen d’una instal!lació precisa, considerant que cal evitar el pont tèrmic i 

que per tant, és aconsellable que el bastiment mantingui el contacte amb l’element que actua 

d’aïllant tèrmic en el mur.  

- Preveure un segellat hermètic en la junta perimetral entre el bastidor de la finestra i el mur.  

 

3.2.3 Ventilació mecànica amb recuperació de calor 

3.2.3.1 Definició 

Els habitatges necessiten renovacions en l’aire interior per a gaudir d’un bon confort tèrmic entre 

d’altres; i amb més raó quan l’edifici disposa d’una estanqueïtat molt elevada. Així doncs, el control i la 

gestió del caudal d’aire nou per a garantir la salubritat de l’aire passa per una instal!lació acurada i 

eficient de ventilació. L’aportació energètica d’aquest tipus d’instal!lacions és molt baixa, però suficient 

per a cases passives les quals la demanda energètica és dràsticament baixa.   

Un sistema de ventilació d’aquesta magnitud, no pot funcionar com és degut si l’edifici no gaudeix d’una 

molt bona estanqueïtat al aire exterior, ja que podria causar efectes adversos als objectius que 

s’intenten assolir. Aquest fet és molt important ja que l’objectiu del sistema de ventilació és poder 

controlar el volum d’aire de renovació i alhora aportar les necessitats tèrmiques del moment mitjançant 

la recuperació de l’energia tèrmica, i si hi han infiltracions d’aire exterior no desitjades poden fer 

desequilibrar tota la tasca que fa la instal!lació.  

 

Per a poder crear una instal!lació d’aquest tipus, cal saber que la instal!lació necessària de conductes 

ha de ser de doble flux, és a dir que l’habitatge ha de disposar conductes de ventilació tant per a l’aire 

de renovació, com per a l’aire viciat. D’aquesta manera, es podrà instal!lar un recuperador de calor, el 

qual el seu funcionament es basa en  l’encreuament de l’aire nou captat de l’exterior amb l’aire viciat 

captat des de l’interior de l’habitatge. Tant les caixes d’admissió com d’extracció han de disposar de 

ventiladors elèctrics que propulsin l’aire pels conductes de tota la instal!lació.  

 

 
Figura 8: Esquema d’una instal"lació de ventilació amb recuperador de calor. Font: catàleg Alter 

 

Aquest sistema de ventilació és apte per a qualsevol tipus d’edificació, sempre i quan es puguin satisfer 

les necessitats de cada cas per a poder mantenir el caudal de renovació necessari.  

 

El recuperador de calor 

Aquest mecanisme pot generar una alta eficiència energètica en un habitatge ja que aprofita les 

propietats psicomètriques (temperatura i humitat) de l’aire viciat i de l’aire de renovació per crear el 

confort ideal a les diferents estances. Aquest sistema pot funcionar en qualsevol època de l’any, ja que 
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en el pitjor cas, el sistema pot funcionar només com a renovador d’aire sense interferir en les propietats 

tèrmiques per a mantenir el confort, fent que no es produeixi l’intercanvi utilitzant el by-pass del propi 

mecanisme.  

 
Figura 9: Funcionament del recuperador de calor amb by-pass. Font: catàleg Soler&Palau 

 

Segons el caudal d’aire a renovar, les cases comercials ens poden proporcionar diferents aparells per a 

satisfer les necessitats de cada cas.  

Aquests aparells disposen de filtres per a garantir la qualitat de l’aire que s’impulsarà de nou. 

 

Els conductes 

Els elements de transició entre l’exterior i l’interior de l’habitatge són els conductes, els quals han de 

gaudir de bones condicions d’aïllament per a evitar pèrdues tèrmiques durant els recorreguts entre 

caixes d’admissió o extracció i les boques d’entrada o sortida.  

 
Figura 10: Conducte amb llana de roca com a aïllant tèrmic. Font: catàleg RoyalGrow 

 

L’aire de renovació 

La instal!lació ha de disposar d’una caixa d’admissió a l’exterior per captar aire nou, el qual serà repartit 

per les boques de sortida que donen a l’interior de l’habitatge. Les diferents estances d’un habitatge 

usual que han de disposar de boques de sortida d’aire de renovació són: 

- Sala d’estar 

- Menjador 

- Dormitoris 

 

L’aire viciat 

La instal!lació ha de disposar d’una caixa d’extracció que doni a l’exterior per a poder expulsar l’aire 

viciat captat per les boques d’entrada repartides per l’interior de l’habitatge. Les diferents estances d’un 

habitatge usual que han de disposar de boques d’entrada d’aire viciat són: 

- Cuina 

- Lavabos 

- Banys 

 
Figura 11: Esquema d’instal"lació de ventilació dins d’un habitatge. Font: Passivhaus Institut 

3.2.3.2 Ventilació mecànica amb intercanviador terra/aire 

Aquest tipus d’instal!lació encara pot gaudir de més eficiència energètica si la inversió inicial augmenta 

fent passar conductes per sota terra per tal d’aprofitar el gran avantatge de la temperatura constant que 

gaudeix la terra (uns 10º aproximadament).  
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Figura 12: Esquema d’una instal"lació de ventilació amb recuperador de calor i intercanviador terra/aire. 

Font: catàleg Alter 

Aquests conductes han de poder ésser enterrats a una profunditat de 2,00 m. per a poder gaudir de 

dita temperatura constant, i estar fets de materials amb poca resistència tèrmica; el que interessa és 

que l’aire augmenti de temperatura (durant l’hivern) i disminueixi (durant l’estiu) aprofitant la 

temperatura del subsòl. El recorregut recomanat és de com a mínim 20 metres lineals. 

 

3.2.3.3 Aportació d’energia 

Quan una instal!lació com aquesta no acaba de satisfer les necessitats que requereix un edifici en 

concret, pot anar complementada d’aportacions energètiques auxiliars provinents d’altres elements com 

escalfadors elèctrics  o escalfadors termodinàmics.  

La seva situació a la instal!lació pot ésser immediatament després del recuperador de calor i així poder 

augmentar fins a 5ºC més la temperatura de l’aire a impulsar a l’interior de l’habitatge en el cas de 

l’època hivernal.  

 

3.2.4 Alta estanqueïtat al pas de l’aire 

3.2.4.1 Definició 

Per a evitar el pas incontrolable i indesitjable de l’aire en la pell exterior d’un edifici, aquest ha de gaudir 

d’una estanqueïtat més que acceptable per a mantenir les condicions de confort interiors. A més, un 

mal segellat pot provocar infiltracions i condensacions d’humitat que poden acabar degradant materials 

com l’enlluït de guix interior, o el material actuador d’aïllant tèrmic. I finalment i no menys important, una 

pell hermètica d’un edifici millora considerablement la seva protecció en front al soroll. 

 

Una Passivhaus pot acabar assolint els seus objectius si tots i cadascun dels seus requisits són 

aconseguits amb èxit. Estudis certificats han demostrat que sense una bona hermeticitat a l’edifici, una 

ventilació amb recuperador de calor pot acabar causant un efecte contraproduent i haver de necessitar 

un excés d’energia. 

 

3.2.4.2 Principis de la construcció hermètica 

Els punts conflictius com forats de finestres i portes, cantonades, juntes entre forjats i mur... han de ser 

els principalment tractats per a crear l’hermeticitat de l’edifici. Un bon disseny constructiu partint des del 

projecte és clau per a una bona posada en obra.  

 

Començant pel projecte bàsic, cal delimitar la posició de la capa d’hermeticitat, evitar trencar-la, 

garantir la seva continuïtat i minimitzar les juntes. Alhora també s’ha de definir el material a utilitzar a 

les juntes i unions crítiques, que un cop posat en obra, cal comprovar i assegurar la seva correcta 

execució per a que el test d’hermeticitat (Blower-door) es passi amb èxit.  
 

 
Figura 13: Detall de forat de finestra segellat hermèticament. Font: www.passipedia.org 
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Cal saber que, estructures de formigó o fàbrica de maó, són hermètiques, tot i que les seves juntes de 

morter no ho són, l’acabat d’enllüit de guix acaba generant aquesta hermeticitat. Tot i així, en punts 

febles com cantonades i trobaments amb altres elements calen ser reforçats per a garantir que no hi 

passa l’aire. En aquests casos s’utilitzen làmines de plàstic o de betum les quals han de ser 

enganxades, i evitar que mai siguin perforades.  

3.2.4.3 Test de pressurització. Blower door test 

Per a avaluar l’eficàcia de la posada en obra fent referència a l’estanqueïtat, cal portar a terme el test 

de pressurització. Aquest test consta en que amb totes les finestres i portes exteriors tancades i les 

portes de les particions interiors obertes, una porta amb un ventilador (la anomenada Blower door) que 

doni a l’exterior, n’extreu tot l’aire de l’interior de l’habitatge fins a arribar a una pressió negativa de 50 

Pa. A partir d’aquest moment, L’aire exterior penetrarà per les infiltracions de l’envolvent, i mitjançant 

un software informàtic complementat amb la blower door, es podrà conèixer els valors reals de 

permeabilitat de l’edifici.  

 
Figura 14: Tècnic realitzant el Blower door test. Font: www.passipedia.org 

 

El valor màxim que exigeix no superar la certificació Passivhaus és de n50= 0,6 h-1, ja que es considera 

que és impossible crear un edifici totalment estanc. Tot i així, tenint com a valors de referència que els 

habitatges actuals a Espanya construïts sense cap control ni cura sobre l’hermeticitat, donen n50= 3 h-1 , 

i fins i tot arriben als 5-6 h-1 en alguns casos, podem veure que els requeriments de la certificació 

alemanya són molt exigents.  

3.2.5 Control de ponts tèrmics 

3.2.5.1 Definició 

Segons el CTE, es consideren com a ponts tèrmics (PT) aquelles zones en que s’evidencia una 

variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi d’espessor del tancament, dels 

materials, de penetració d’elements constructius d’una diferent conductivitat tèrmica... les quals porta a 

necessàriament una disminució de la resistència tèrmica respecte a la resta de tancaments. El calor, 

com l’aigua, agafa el camí que menys resistència li suposa, i per tant aquests desajustos tèrmics en la 

continuïtat de l’envolvent de l’edifici poden provocar pèrdues energètiques que, si haguessin estat 

solucionades en el seu moment, estaríem parlant d’un 20 o 30% més d’estalvi energètic. 

 

Eliminar un pont tèrmic no ha de suposar un increment de l’aïllament tèrmic, sinó que s’ha de tractar 

com a tal i canviar la manera de concebre l’estructura i l’envolvent de l’edifici.  

3.2.5.2 Ponts tèrmics concurrents 

Els ponts tèrmics més usuals en el món de l’edificació són els següents: 

- Cantells de forjats: PT horitzontal, és la unió d’un forjat amb el tancament de façana.  

- Pilars de façana: PT vertical, pilars entremitjos integrats a façana, o bé pilars cantoners unint 

dos murs, tant cantonada entrant com cantonada sortint.  

- Voladissos: PT horitzontal, la unió d’un voladís amb la façana crea el pont tèrmic de cantonada 

horitzontal entrant. 

- Cobertes: PT horitzontal, la unió d’una coberta amb la façana crea el pont tèrmic de cantonada 

horitzontal sortint. 

- Forats de finestres: PT horitzontal i vertical, ja que es tracta del contorn de la finestra degut a 

una mala instal!lació.  

- Caixes de persiana: PT horitzontal, és la part superior d’una finestra la qual trenca la 

continuïtat de l’aïllament degut a que ocupa la major part de l’espessor del mur de tancament.  

 

En les següents imatges (figures 14 i 15) s’evidencia la importància de controlar els ponts tèrmics, 

comparant el mateix edifici abans i després de que una de les façanes fos rehabilitada energèticament.  
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Figura 15: Termografia on apareixen ponts tèrmics de cantells de forjat i pilars.  

Font: www.ingenieria yenergia.blogspot.com 

 

 
Figura 16: Termografia de la façana rehabilitada. Font: www.ingenieriayenergia.blogspot.com 

 

3.2.5.3 Càlcul pèrdues de calor 

El mètode pràctic per a detectar un pont tèrmic in situ, és mitjançant una termografia (com les imatges 

anteriors, figures 14 i 15) utilitzant una càmera termogràfica.  

 

Seguidament,  podem observar dos factors a tenir en compte per valorar objectivament i a efectes de 

càlculs un pont tèrmic amb termes més teòrics.  

 

 

Coeficient lineal de pèrdues  

Aquest coeficient representa la quantitat de W extra que fugen per una zona en concret (pont tèrmic) 

per cada grau centígrad de diferència entre la temperatura exterior i la interior, en respecte al càlcul 

segons la hipòtesis ideal. Aquest coeficient es representa amb el símbol ! i els valors són donats en 

W/mK. 

 

Segons un edifici de referència, podem trobar els següents valors de coeficient lineal de pèrdues en 

ponts tèrmics en la següent taula: 

 

 

Taula 3: Coeficient lineal de pèrdues de referència de ponts tèrmics !ref (W/mK) depenent del clima. Font: 

Annexes del document “condicions per la acceptació de Programes Alternatius del programa informàtic 

LIDER. 

 
 

Pèrdues de calor 

Tot i disposar del coeficient lineal de pèrdues, podem valorar més exhaustivament el valor real de 

pèrdua de calor en un element constructiu que està generant un pont tèrmic. Si coneixem tots els seus 

valors per a obtenir-ho. La següent fórmula ens ho determina: 

 

Qs =K"S!(Te#Ti)    (en ºC) 

Sent: 

ºQs: flux de calor en Kcal/h 

K: coeficient de transmissió en Kcal/h " m2 " ºC 

S: superfície en m2  

Te: temperatura exterior 

Ti: temperatura interior 
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3.2.6 Altres 

Altres estratègies que contribueixen, sobretot a la reducció de la demanda d’electricitat, són les 

següents.  

3.2.6.1 Captadors solars  

Una de les ordenances més restrictives de la normativa espanyola en front a la sostenibilitat i l’energia, 

fa referència a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària (ACS); i és que des de l’entrada en vigor del 

CTE, tot edifici de nova construcció o rehabilitació que afecti a les instal!lacions, ha de disposar d’un 

mínim d’aportació d’escalfament de l’ACS mitjançant els captadors solars.  

El seu funcionament es basa en un circuit tancat (figura 16) on, el fluid circula pel serpentí dels 

captadors on s’escalfa a una temperatura aproximada de 50ºC (en un dia assolellat), i es dirigeix fins a 

l’acumulador on hi circula per un altre serpentí que recorre el dipòsit amb l’objectiu de preescalfar 

l’aigua allà depositada a uns 30-40ºC. La finalitat és reduir el consum d’energia de la caldera degut a 

que l’aigua a escalfar ja ha estat preescalfada. Per una instal!lació d’aquest tipus es precisa d’una 

bomba per a impulsar el fluid d’aquest circuit tancat. 

 
Figura 17: Esquema d’instal"lació d’ACS amb captadors solars. Font: www.gstriatum.com 

3.2.6.2 Panells fotovoltaics 

El sol no només ens pot generar calor per a reduir la demanda de calefacció, sinó que amb els mitjans 

adients podem generar suficient electricitat com per cobrir la totalitat de la demanda d’un habitatge. No 

obstant, aquests tipus de panells requereixen una alta inversió inicial degut al seu cost, i es per això 

que és més usual en edificacions mitjanes i grans de tipus centres comercials, hospitals, biblioteques, 

etc. que no pas en habitatges unifamiliars.  

 
Figura 18: Panells fotovoltaics en coberta plana d’una edificació. Font: www.terra.org 

 

3.2.6.3 Caldera o estufa de biomassa 

Les calderes (per a escalfament indirecte) i les estufes (per a escalfament directe) de biomassa són 

elements innovadors que estan en alça, degut a que els combustibles fòssils cada cop són més cars, i 

la factura del gas augmenta any rere any.  

 

Aquest sistema consisteix en la crema de pèllets o bricks de fusta premsada, els quals estan fabricats 

amb fusta reciclada extreta de la brossa dels arbres dels boscos, o de palets industrials reciclats, i la 

seva pròpia lignina actua com a aglomerant. El més usat per a calderes són els pèllets, els quals el seu 

poder calorífic (4.500 kcal/kg) i el seu % d’humitat tant baix (7,3%), fan d’aquest combustible natural 

que tingui un rendiment i una eficiència molt elevats. La seva mida sol ser de 30 ó 40 mm. de llarg i 6 

mm. de diàmetre (figura 18). 
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Figura 19: Pèllets de biomassa. Font: www.pelletsangregorio.blogspot.com 

3.2.6.4 Electrodomèstics de baix consum 

Actualment, l’eficiència energètica dels electrodomèstics és mesurada (a nivell europeu) amb una 

escala que els classifica de més a menys eficients energèticament. Òbviament, com més eficient més 

costós en un primer moment, però la realitat és que acaba essent una inversió favorable a curt plaç 

degut a la alta eficiència d’alguns electrodomèstics de la categoria A+++.  

 
Figura 20: Etiquetatge d’eficiència energètica en electrodomèstics. Font: www.bosch-home.es 

Així doncs, un electrodomèstic actual valorat amb la categoria A+++, comparat amb un de la categoria 

més baixa (D/E) pot arribar a estalviar un 76% d’electricitat. Però, també és una obvietat que s’ha 

arribat en un moment en que als comerços es comercialitza d’A+ cap amunt; tot i així, cada graó de 

categoria suposa un aproximadament un 12% més d’estalvi energètic i no deixa de ser un petit pas per 

a un estalvi notablement més elevat.  

 

3.3 CRITERIS DE CERTIFICACIÓ PASSIVHAUS PER A EDIFICIS RESIDENCIALS 

Un edifici Passivhaus és atorgat com a tal després d’haver complert els requisits de qualitat establerts 

en la concepció del projecte, el disseny i la pròpia execució. Aquests criteris que es comenten a 

continuació són específicament per a edificis residencials segons l’estàndard Passivhaus. 

 

3.3.1 Els criteris d’avaluació per a la certificació 

Els criteris per a l’avaluació de l’obtenció de la certificació, que són els que pròpiament el programa 

PHPP revisa i avalua, són els que s’esmenten seguidament.  

 

Calefacció 
Demanda de calefacció     '15kWh/(m2a)  

O alternativament: Càrrega de calefacció  '10W/m2  

 

Refrigeració 
Demanda de refrigeració total   '15kWh/(m2a) 

O alternativament:  Càrrega de refrigeració '10W/m2 

Demanda de refrigeració '4kWh/(m2aK).&e + 2.0, 3W/(m2aK). TGH -75 

kWh/(m2a) però no major de: 45kWh/(m2a) + 

0.3W/(m2aK) 

 

&e: temperatura mitjana anual en l’exterior en °C 

TGH: Hores –grau-sec (integral de temps de la diferència de la temperatura de rosada y una 

temperatura de referència de 13° C, per a tots els períodes de temps en el que aquesta diferència 

positiva és) 
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Energia primària 
Demanda d’energia primària per calefacció,   

refrigeració, aigua calenta sanitària,  

energia auxiliar, electricitat    '120kWh/(m2a) 

 

Hermeticitat 
Valor n50 en el test de pressurització   '0,6h-1 

 

3.3.2 Documentació necessària per a l’obtenció de la certificació  

3.3.2.1 Arxiu PHPP del projecte 

És imprescindible incloure-hi l’arxiu del PHPP en format .xls amb les següents fulles de càlcul:  

 

Registre de dades de l'edifici i comprovació de l'estàndard Passivhaus  

Resum de superfícies amb el seu corresponent valor-U, dades de radiació i ponts tèrmics 

Càlcul dels valors-U dels elements constructius  

Llistat dels elements constructius utilitzats  

Càlcul dels valors-U per a finestres  

Llistat de les finestres utilitzades (tipus de marc i vidre)  

Factors de reducció d'elements constructius en contacte amb el terreny (si escau ) 

Càlcul dels factors d'ombres  

Càlcul del cabal d'aire, rendiment del sistema de recuperació de calor i el resultat del test de 

pressurització 

Dimensionat del sistema de ventilació amb diversos aparells (si escau)  

Comprovació la demanda de calefacció segons el mètode anual del PHPP 

Comprovació de la demanda de calefacció segons el mètode mensual del PHPP, sempre que s'hagi 

triat aquesta opció en el full de comprovació. 

Comprovació de la càrrega de calefacció segons PHPP  

Càlcul del sobreescalfament a l'estiu  

Càlcul del factor per a ombra per l'estiu  

Anàlisi de la ventilació d'estiu (si escau)  

Comprovació dels valors d'energia de refrigeració (en cas que hi hagi sistemes actius de refrigeració) 

Càlcul de la càrrega de refrigeració (en cas que hi hagi sistemes actius de refrigeració) 

Dimensionat dels aparells de refrigeració (en cas que hi hagi sistemes actius de refrigeració) 

Càlcul de la demanda d'ACS i de les pèrdues del sistema de distribució d'ACS i calefacció 

En el cas que hi hagi equips de plaques solars, càlcul de la cobertura del sistema per a ACS 

Comprovació del rendiment de la producció de calor  

3.3.2.2 Documentació del projecte, construcció i instal"lacions tècniques 

El projecte ha d’incloure-hi la següent documentació gràfica i tècnica que es numera a continuació: 

 

- Plànol de situació indicant l'orientació, edificis confrontants (ubicació i alçada), arbrat rellevant, 

alçada del relleu del terreny per a la definició de l’ombra de l'horitzó, fotos de la parcel!la i dels 

voltants. S’ha de reflectir de forma clara i comprensible la situació per a ombra de l'edifici. 

- Plànols d'execució (plantes, seccions i alçats) a escala de tots els elements analitzats 

(dimensions d'espais condicionats, superfícies de l'envoltant, mida de buits de finestres) 

- Plànol de situació de les àrees de la envoltant tèrmica i finestres i, en cas d'existir, ponts tèrmics 

que preveu el PHPP i la superfície a la qual afecten. 

- Detalls constructius de totes les trobades o connexions de la envoltant tèrmica com ara murs 

exteriors i tancaments interiors amb el sostre del soterrani o solera, murs exteriors amb coberta i 

forjat, carener, cornisa, instal!lació de les finestres (inferior, superior i lateral), sistema de fixació 

de balcons etc. Els detalls han d'estar tancats i han d'incloure dades de materials i les seves 

propietats tèrmiques. S’ha marcar la capa hermètica i descriure com es va a executar en els 

punts de trobada de diferents elements constructius. 

- Projecte del sistema de ventilació que inclogui esquema i dimensionat dels aparells de 

ventilació, cabals, (en el full de protocol final per sistemes de ventilació: 'Disseny', en el CD 

PHPP) protecció contra el soroll, filtres, vàlvules, aire d’impulsió i d'extracció, dimensionat i 

detalls d'aïllament de conductes, intercanviador de calor amb el terreny (si existeix), sistemes de 

control ... 

- Projecte d'instal!lacions de calefacció, fontaneria i sanejament on s'indiquin sistemes de 

generació de calor, acumuladors, esquemes de distribució de calor (canonades, registre de 

calefacció, superfícies de calefacció, bombes i sistemes de control) distribució d'ACS (esquema 

de circulació, canonades, bombes i sistemes de control), instal!lació de sanejament i la seva 

corresponent ventilació. Cal especificar dimensionat de cada un d'aquests elements i aïllaments. 

- Projecte d'instal!lació elèctrica (si escau) que inclogui esquema i dimensionat del sistema 

d'il!luminació i ascensor. 
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3.3.2.3 Verificació de la informació tècnica de productes mitjançant fitxes de fabricants 
(si existeixen) 

Per a dur a terme la verificació d’aspectes tècnics en els productes utilitzats, es sol!licita adjuntar les 

següents dades mitjançant les fitxes dels fabricants dels propis productes. 

 

- Fabricant, tipus i fitxa tècnica sobretot d'aïllaments amb molt baixa conductivitat tèrmica 

((R<0.032W/(mK)) 

- Documentació on s'exposi de forma comprensible el càlcul de la superfície de referència 

energètica 

- Dades sobre els marcs de finestres i portes exteriors: fabricant, tipus, valor U, Instal!lació, 

#distanciador, detalls constructius de totes les diferents situacions de col!locació en l'envolupant. 

Els valors de càlcul han de ser acords amb la EN ISO 10077-2. Els productes certificats pel 

Passivhaus Institut ja compten amb aquestes justificacions. 

- Dades sobre vidres: fabricant, tipus, composició, valor U del vidre calculat segons l'EN 673 (amb 

dos decimals de precisió), coeficient g calculat segons l'EN 410, tipus de distanciador. 

- Comprovació del coeficient lineal de pèrdues dels ponts tèrmics comptabilitzats en el càlcul amb 

el PHPP segons l'EN ISO 101211. Com a alternativa es pot recórrer als detalls de ponts tèrmics 

que es troben documentats (per exemple en els sistemes certificats Passivhaus, les 

publicacions del PHI, el catàleg de ponts tèrmics Passivhaus) 

- Breu descripció dels sistemes d'abastament mitjançant esquemes de les instal!lacions.  

- Indicar el fabricant, tipus, especificacions tècniques i certificats de tots els components dels 

- sistemes actius i la seva demanda d'electricitat: ventilador, generador de calor per a calefacció i 

ACS, nevera (si s'usa), acumulador, aïllament de conductes i canonades, registres, protecció a 

la congelació, bombes, ascensor, il!luminació, augment de pressió, termosifons, sistemes de 

seguretat, etc. 

- Dades de longitud, dimensionat i aïllament de les canonades de subministrament d'ACS i 

calefacció i dels conductes de ventilació situats entre l'intercanviador de calor i l'envoltant 

tèrmica de l'edifici. 

- Descripció del concepte d'ocupació eficient de l'electricitat indicant per exemple 

electrodomèstics concrets, instruccions d'ús i incentius per al propietari. Si no es presenta 

aquesta justificació es prendran els valors mitjans dels equips disponibles al mercat (valors 

estàndard del PHPP) 

- Justificació del confort a l'estiu. Per al càlcul del sobreescalfament a l'estiu amb el PHPP 

s'empra en principi un únic valor mitjà per a tot l'edifici, pel que pot passar que en algunes zones 

hi hagi sobreescalfament. Si se sospita que això pot succeir s'ha de dur a terme una anàlisi en 

profunditat amb simulacions no estacionàries. 

3.3.2.4 Comprovació de l’hermeticitat de l’envolvent 

El mesurament de l’hermeticitat s’ha de portar a terme segon el que estableix la EN 13829 o la ISO 

9972. El test de pressurització es fa únicament en recintes aclimatats.  

El test el realitza una institució o persona independent del client i contractista, el qual es 

responsabilitzarà de garantir la correcta execució del test segons el protocol i de la veracitat dels 

resultats.   

3.3.2.5 Protocol d’equilibrat del sistema de ventilació 

El protocol d’equilibrat  del sistema de ventilació ha de contenir les següents dades: nom i direcció del 

projecte, no i direcció del controlador, data de realització de l’equilibrat, fabricant i model de l’equip de 

ventilació, cabal en cada vàlvula per a us estàndard, comparació entre caudal de l’aire d’admissió i 

d’extracció (fins a un 10% de desequilibri permès). Es recomana utilitzar la fulla de càlcul ‘ventilació’ 

que es troba en el PHPP. 

3.3.2.6 Declaració del director d’obra 

La declaració del director d’obra acredita i documenta que l’edifici s’ha executat segons els càlculs 

avaluats al PHPP. Els canvis respecte a la informació del projecte que es porten a terme en la fase 

d’execució s’han d’especificar i documentar. Els canvis en productes han d’anar acompanyats per les 

seves corresponents probes.  

3.3.2.7 Fotografies 

El procés de construcció ha d’ésser documentat mitjançant fotografies (a poder ser en format digital). 

 

3.3.3 Metodologia de càlcul, condicions i normativa 

Per al correcte funcionament del PHPP i posterior certificació, cal seguir la següent metodologia, 

condicions i normativa: 

 

- Dades climàtiques regionals (adaptats al lloc. Les diferències d'altitud es corregeixen en -0.6 ° C 

cada 100 m d'altitud) 

- Dades climàtiques de l'usuari: han de ser aprovats per l'organisme certificador. Al PHPP estan 

disponibles per al seu ús les dades climàtiques d'algunes zones. 

- Condicions interiors de temperatura a l'hivern: 20°C sense variacions nocturnes.  
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- Criteris de confort tèrmic segons la normativa ISO 7720. 

- Guanys interns: 2.1 W/m2 sempre que el PHI no indiqui altres valors nacionals.  

- Ocupació de 35 m2/persona. Valors diferents degudament justificats entre 20-50m2/persona són 

admissibles.  

- Demanda d'ACS: 25 litres/persona/dia a 60°C sempre que el PHI no indiqui altres valors 

- nacionals.  

- Cabal mitjà d'aire de 20-30 m3 / h per persona en un habitatge, amb una renovació mínima de 

0.3 en relació amb la superfície de referència energètica i amb una alçada lliure de 2.5 m. Els 

valors usats s'han de correspondre amb els valors veritables de l'equilibrat.  

- Demanda d'electricitat de l'habitatge: valors estàndard segons el PHPP. Valors diferents només 

amb justificació per part del client del concepte d'ús de l'electricitat en l'habitatge.  

- Envolvent tèrmica: per a la seva definició es consideren sense excepció les mesures exteriors 

- Valors-U dels elements opacs: El programa PHPP realitza els càlculs segons l'EN 6946 i 

considera els valors de conductivitat tèrmica establerts per la normativa nacional.  

- Valors-U de les finestres i portes: El programa PHPP realitza els càlculs segons l'EN ISO 10077 

considerant els valors de transmitància del marc (Uf), el pont tèrmic del distanciador (#distanciador) 

segons l'EN ISO 10077-2 i el valor del pont tèrmic de la instal!lació (#instal!lació) segons la 

EN ISO 10211 

- Vidre: el valor de la transmitància del vidre Ug (amb dues xifres decimals) segons l'EN 673 i el 

factor solar g segons la EN 410. 

- Recuperació de calor: mètode d'assaig segons el PHI (www.passivehouse.com) i en el cas de 

- resultats provisionals segons el mètode de DIBt (o similar) reduint un 12% després de consultar 

amb l'organisme certificador.  

- Consum del generador de calor: mitjançant el mètode PHPP o bé mitjançant justificacions per 

separat.  

- Factors d'energia primària: dades del PHPP 

 

3.4 EL PROJECTE PASSIVE-ON 

El projecte Passive-On pretén estudiar i desenvolupar el concepte que defèn el Passivhaus Institut 

especialment al sud d’Europa, zona on l’estàndard encara no ha progressat tant a diferència del nord 

d’Europa. Aquest projecte és promogut pel eERG (end-use Efficiency Research Group) de la 

Universitat Politècnica de Milà (Itàlia). 

 

 

Els principals objectius d’aquest projecte són els següents:  

 

- Facilitar l’aplicació d’aquest estàndard a països com Espanya o Itàlia, on hi dominen els petits i 

mitjans estudis d’arquitectura, fent més assequible el programa PHPP, facilitant el disseny de 

l’edifici amb indicacions mitjançant guies de disseny i creant el PHPP en els idiomes autòctons. 

Alhora també es proposa estudiar els diversos projectes en curs o ja executats en aquestes 

zones per a modificar i millorar les ordenances de la Passivhaus en aquests països on la 

càrrega de calefacció és alta en èpoques fredes, però també la càrrega de refrigeració en 

èpoques caloroses és considerable.  

 

- Generar un informe d’aplicabilitat per a la Comissió Europea que tindrà com a objectiu avaluar 

potencials de millora i procediments per a una implantació a gran escala de les cases passives. 

Això inclou fer un anàlisis exhaustiu dels habitatges actuals ja certificats amb el potencial 

d’estalvi generat, un anàlisi del model de casa passiva a seguir i del futur estalvi energètic 

global a curt i mig termini, i un anàlisi dels beneficis polítics i administratius del 

desenvolupament de programes voluntaris per a obtenir la certificació o l’adopció d’un 

estàndard de casa passiva en tots els països socis.  

 

- I finalment, el projecte vol promoure, difondre i donar a conèixer el concepte de casa passiva a 

tots els usuaris potencials (arquitectes, constructors, altres professionals de la construcció i 

governs locals). 

 

En Espanya concretament, el projecte Passive-On i el concepte de la casa passiva el promou la 

Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) des de ja fa quatre anys, amb seu a Lleida i Toledo, 

convoca conferències, portes obertes a cases passives i facilita documentació d’interès traduïda a 

l’espanyol entre d’altres actuacions. L´última i més important ha estat el Pla Estratègic de PEP aprovat 

el 21 d’abril de 2013 per al període 2013-2015, en que es pretén crear nous instruments de gestió i 

organització per a consolidar la Plataforma a tot el país, potenciar la figura del soci donat la riquesa 

dels perfils professionals que es representen dins del PEP, i la creació d’accions concretes de 

comunicació i difusió que ampliï el marc d’arribada de totes les iniciatives.  
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4 PROJECTE BASE. HABITATGE CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL 

4.1 MEMÒRIA PROJECTE BÀSIC 

En els següents apartats es defineix l’habitatge projectat en ser construït amb medis i tecnologies 

convencionals, per a poder obtenir valors energètics el més normals i comuns possibles. 

4.1.1 Identificació  

- Nom del projecte:  Habitatge bifamiliar a l’Ametlla del Vallès 

- Promotor:  Desconegut 

- Projecte bàsic:  Mutgé Arquitectes 

- Tipologia:   Dues cases aparellades concebudes en un sol  volum, compartint una 

paret mitjanera i parcel!la.  

- Situació:   c/ Juli Garreta 34, l’Ametlla del Vallès. Província de Barcelona. Espanya.  

4.1.2 Informació prèvia 

- Situació: El municipi de l’Ametlla del Vallès pertany a la comarca del Vallès Oriental, situat al 

sud dels Cingles de Bertí (Serralada Prelitoral), a 33 km. de la capital catalana i a 25 km. de la 

costa.  

Emplaçament: Parcel!la rectangular de 39 x 27 m. configurant un total de 1053 m2 . L’entrada a 

la parcel!la és per un dels costats de 27 m. i és orientat a la cara nord. Té una pendent natural 

en sentit descendent a l’entrada del 20% i l’alçada màxima de la parcel!la sobre el nivell del mar 

és de 282 m. Hi han tres edificacions veïnes del tipus habitatges unifamiliars. 

- Entorn: L’emplaçament es situa en una zona residencial en estat d’urbanització i creixement. Hi 

han tres edificacions veïnes del tipus habitatges unifamiliars de com a màxim dues plantes 

sobre rasant.  

4.1.3 Descripció del projecte 

- Descripció de l’edifici: Habitatge bifamiliar que correspon al tipus d’habitatges adossats o 

aparellats situats en una mateixa parcel!la. Són dos habitatges totalment iguals i asimètrics, 

compartint la mateixa distribució d’habitacions i estances. Tenen una alçada de PB+1 i un semi-

soterrani, que degut a la pendent descendent de la parcel!la, el soterrani va perdent el contacte 

amb el terreny en direcció a cara sud.  

- Ús: Com a la resta d’edificacions de la urbanització, l’ús és residencial.  

- Distribució interior: La distribució d’un dels habitatges es composa per les següents estances i 

espais, i repercuteix als següents m2 de superfície útil: 

Taula 4: m2 superfície útil d'un habitatge en l’interior 

 

 
 

- Espais exteriors: L’habitatge és conformat per la distribució interior, i pels espais exteriors, tant 

pertanyents a l’edifici (terrasses), com pertanyents a la parcel!la: 

 
Taula 5: m2 superfície útil d'un habitatge en l'exterior 

 

 

4.1.4 Marc legal 

El present projecte satisfà les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) per a 

cadascun dels requisits establerts en l’article 3 de la Llei 38/1999 del 5 de novembre, d’acord amb 

l’Ordenació de l’Edificació. Els requisits són els següents: 

- DB-HR: Protección frente al ruido 
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- DB-HS: Salubridad 

- DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

- DB-SE: Seguridad estructural 

- DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

- DB-HE: Ahorro de energía 

 

Unes altres normatives en l’àmbit estatal aplicades al projecte són:  

- EHE-08: Compliment de prescripcions de la Instrucció de formigó armat, el qual es 

complementa amb els Documents Bàsics de Seguretat Estructural (DB-SE). 

- REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002. 

- RITE: Reglament d’Instal!lacions Tèrmiques en Edificis, Real Decret 1027/2007. 

 

Les següents normatives son aplicables a nivell autonòmic: 

- Decret 68/2010: Tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació 

i del Registre general d’aquest.  

- Decret 135/1995: Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

- -Decret 21/2006: Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

 

I finalment, com a normativa aplicable a l’àmbit municipal: 

- Pla General d’Ordenació Urbana (14/01/1987) 

4.1.5 Sistemes constructius i materials 

A continuació es descriuen els diferents sistemes constructius i materials utilitzats en les diferents parts 

de l’edificació. 

4.1.5.1 Estructura 

L’estructura de l’edificació es basa en forjats autoportants unidireccionals amb semi-biguetes de 

formigó i pilars de formigó armat. La fonamentació consta de sabates corregudes i sabates aïllades 

segons la disposició dels pilars i dels murs de sosteniment de terres. Més detalladament, es descriu 

l’estructura per plantes a continuació: 

- Lloses de cimentació: en planta soterrani i part de la planta baixa, de 25 cm de gruix, 

composta per emmacat de 10 cm per base de solera amb aportació de grava de pedrera de 

pedra calcària (40-70 mm.), formigó HA-25/B/20/IIa i armadura de mallat superior i inferior 

15x15 Ø5 mm, acer B 500 T, capa de compressió 4cm.  

- Mur de soterrani: Mur de soterrani a dues cares, H<=3m., formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 

central i abocat en cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, espessor 30 cm, amb acabat tipus 

industrial per revestir.  

- Sabates corregudes: de fonamentació, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb 

cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m3. 

- Sabates aïllades: Sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 

abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 57,853 kg/m3. 

- Bigues de lligat: Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, acer 

UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 77,137 kg/m3. 

- Lloses d’escales: Llosa d'escala, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, acer 

UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m2, e=20 cm, encofrat de fusta, amb esglaonat de formigó. 

- Forjats: Estructura de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot; 

volum total de formigó 0,173 m3/m2; acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 16 

kg/m2; forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; semibigueta pretesada; revoltó 

de formigó, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080 en capa de compressió; bigues planes; suports o pilars de formigó armat amb alçada 

lliure de fins a 3 m. 

4.1.5.2 Envolvent 

- Façana: Fulla exterior de tancament de façana, de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó 

ceràmic perforat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Aïllament 

per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica per a revestir format per plafó rígid de poliestirè 

expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 50 mm d'espessor (0,34 W/m2K), 

fixat amb adhesiu. Espai de càmera d’aire de 5 cm d’espessor. Fulla interior de tancament de 

façana de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, 

rebuda amb morter de ciment M-5. 

- Coberta plana transitable: Coberta plana transitable, no ventilada, amb soldadura fixa, tipus 

invertida, pendent del 1% al 5%, per a trànsit vianant públic, composta de: formació de 

pendents: argila expandida de 350 kg/m3 de densitat, abocada en sec i consolidada en la seva 

superfície amb beurada de ciment, amb espessor mig de 10 cm; impermeabilització bicapa 

adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col!locada 

amb imprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-

30/FP (140) adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; capa 

separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m2); aïllament tèrmic: plafó 

rígid de poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm 



Avaluació-comparació del programa informàtic emprat per a la millora  

                                            energètica i posterior certificació Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat 

 

23 

d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil de 

fibres de polièster (200 g/m2); capa de protecció: rajoles de gres rústic 4/0/-/E, 20x20 cm 

col!locades amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment 

normal, C1, gris, sobre la capa de regularització de morter M-5, rejuntat amb morter de juntes de 

ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta 

(entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. 

- Coberta plana no transitable: Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus 

convencional, pendent del 1% al 5%, composta de: formació de pendents: argila expandida de 

350 kg/m3 de densitat, abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de 

ciment, amb espessor mig de 10 cm; aïllament tèrmic: plafó rígid de poliestirè extruït, de 

superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a 

compressió >= 300 kPa; impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat 

amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalment adherida amb bufador; capa separadora 

sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m2); capa de protecció: 10 cm de còdol de 

16 a 32 mm de diàmetre. Conductivitat tèrmica: 0,34 W/m2K. 

- Fusteria exterior: Fusteria d’alumini, lacat especial, amb 60 micres de gruix mínim de pel!lícula 

seca, per conformat de fix d'alumini, sèrie mitja, formada per una o dues fulles, i amb bastiment 

de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per 

perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. 

Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer 

inoxidable, elements de estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel!les de PVC, amb accionament 

manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de 

fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 

Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació a la estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 

força del vent segons UNE-EN 12210. Doble envidrament Aislaglas, 4/6/4, amb falques i 

segellat continu. Conductivitat tèrmica: 3,30 W/m2K. 

- Gelosia lames: Gelosia corredissa amb subjeccions d'alumini i lamel!les orientables realitzades 

amb panell de resines termoenduribles Meteon FR "TRESPA", de 13 mm d'espessor, muntada 

mitjançant cargolat en formigó. 

4.1.5.3 Interiors 

- Paret mitjanera: Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic 

perforat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Aïllament per 

l'interior en façana de doble fulla de fàbrica per a revestir format per plafó rígid de poliestirè 

expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 50 mm d'espessor, fixat amb 

adhesiu. 

- Partició interior: Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit 

(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 

4.1.5.4 Acabats 

Portes 

- Entrada: Bloc de porta d'entrada cuirassada normalitzada, amb llum de pas 85,6 cm i alçada de 

pas 203 cm, acabat amb tauler llis en ambdues cares en fusta de roure i pany de seguretat amb 

tres punts frontals de tancament (10 pestells). 

- Interiors: Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, 

envernissada en taller, de pi país, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de 

90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, 

amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm. 

- Garatge: Porta seccional per garatge, formada per panell amb plafons d'alumini reblert de 

poliuretà, 350x230 cm, acabat en blanc, obertura automàtica. 

Revestiments 

- Distribuïdors, rebedor, escales:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Fals sostre continu per revestir, de plaques nervades d'escaiola, de 60x60x20 cm 

- Estar-menjador:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

- Cuina:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Plaquetes de granit Blanc Cristall, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 

•  Sostre: Fals sostre registrable decoratiu format per plaques de guix laminat, perfileria vista 

- Bany suite:  

•  Terra: Rajoles de travertí Clàssic, per interiors, 60x30x2 cm 

•  Paret: Plaquetes de travertí Romà, porus obert, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 
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•  Sostre: Fals sostre continu llis suspès amb estructura metàl!lica (12,5+27+27), format per 

una placa de guix laminat 

- Banys secundaris:  

•  Terra: Rajoles de Lumaquela Rosa, per interiors, 60x40x2 cm 

•  Paret: Plaquetes de marbre Blanc Macael, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 

•  Sostre: Fals sostre continu llis suspès amb estructura metàl!lica (12,5+27+27), format per 

una placa de guix laminat 

- Dormitoris:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

- Sala soterrani:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

- Galeria:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Plaquetes de granit Verd Cascada, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 

•  Sostre: Fals sostre continu per revestir, de plaques nervades d'escaiola, de 60x60x20 cm 

- Magatzem:  

•  Terra: Rajoles de terratzo gra mig, 60x60 cm 

•  Paret: Arrebossat de ciment, pintura 

•  Sostre: Arrebossat de ciment, pintura 

- Garatge:  

•  Terra: Formigó vist, polit mecànic.  

•  Paret: Arrebossat de ciment, pintura 

•  Sostre: Arrebossat de ciment, pintura 

Instal"lacions i serveis 

Els dos habitatges estan dotats de les següents instal!lacions: 

- Aigua freda sanitària: provinent de la xarxa d’abastiment municipal. 

- Aigua calenta sanitària: preescalfada amb els panells solars i escalfada amb caldera mixta.  

- Evacuació d’aigües: existència de dues xarxes de recollida diferenciades (pluvials i residuals), 

connexió amb xarxa municipal única.  

- Gas: provinent de la xarxa d’abastiment municipal.  

- Electricitat: provinent de la xarxa d’abastiment municipal. 

- Telèfon i TV: provinent de la companyia.  

- Telecomunicacions: provinent de la companyia.  

- Residus: gestionat per empresa concessionària de l’ajuntament municipal.  
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4.2 PLÀNOLS 

Els plànols executius pel que fa al projecte bàsic de l’habitatge bifamiliar en construcció convencional, 

estan allistats i presentats a continuació: 

 

s-01  Situació provincial i comarcal 

s-02  Situació municipal 

P-01  Planta distribució. Planta soterrani 

P-02  Planta distribució. Planta baixa 

P-03  Planta distribució. Planta primera 

P-04  Distribució parcel!la. Planta coberta 

A-01  Façanes segons orientació en alçat 

S-01  Secció S1 

E-01  Estructura sostre planta soterrani 

E-02  Estructura sostre planta baixa 1/2 

E-03  Estructura sostre planta baixa 2/2 

E-04  Estructura sostre planta primera 

F-01  Fontaneria planta baixa 

F-02  Fontaneria planta soterrani 

F-03  Fontaneria planta primera 

F-04  Fontaneria planta coberta 

G-01  Gas i calefacció planta baixa 

G-02  Gas i calefacció planta soterrani  

G-03  Gas i calefacció planta primera 

Ev-01  Evacuació aigües planta soterrani 

Ev-02  Evacuació aigües planta baixa 

Ev-03  Evacuació aigües planta primera 

Ev-04  Evacuació aigües planta coberta 

Ac-01  Acabats planta soterrani  

Ac-02  Acabats planta baixa 

Ac-03  Acabats planta primera 

D-01  Detalls constructius 

D-02  Detalls constructius finestres 

S-02  Seccions 3D 
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4.3 RESULTATS I CÀLCULS DEL PHPP 

Per a examinar tots els paràmetres constructius i valorar si el conjunt de l’edificació compleix els 

requeriments de l’estàndard Passivhaus, cal sobretot, fer complir les principals exigències de baixa 

demanda energètica; la fulla de càlcul PHPP (Passive House Planning Package) en facilita la feina fent 

introduir tota una sèrie de dades per a comprovar dit compliment.  

 

Abans però, cal destacar que els colors de les caselles mantenen un significat en totes les taules: 

- en blanc: casella de valor numèric o text ja existent 

- en groc: casella a omplir per l’usuari si s’escau 

- en verd: casella de resultats automàtics generats per la pròpia fulla de càlcul. 

 

En els següents punts es mostren totes les taules de l’arxiu amb les dades donades i justificades.  

 

4.3.1 Dades 

Les dades principals de l’habitatge a examinar són les següents: 

 

 
Figura 21: Dades principals de l’habitatge. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

Les dades climàtiques han estat importades mitjançant el programa Meteonorm 6.0 (veure resultats a 

l’annex E: resultats climatològics Meteonorm), recomanat pel Manual del PHPP per a crear noves 

dades de climes que no apareguin en el PHPP com a estàndards. Introduint la situació exacta, aquest 

programa pot extreure les dades climàtiques corresponents a les exigències del PHPP:  

 

Aquestes dades són: 

 
Taula 6: Dades climatològiques del municipi de l’Ametlla del Vallès, generades pel programa Meteonorm 

Font: pròpia, PHPP 
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4.3.2 Valors de transmitàncies  

El valor de les transmitàncies dels diferents sistemes constructius que component l’envolvent és 

calculat automàticament en base a les dades dels materials que s’han d’introduir manualment 

(espessor i coeficient tèrmic): 

 

Taula 7: Valors de transmitàncies dels diferents sistemes constructius. Font: pròpia, PHPP 
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4.3.3 Subsòl 

Per a calcular les pèrdues al subsòl cal marcar el tipus de llosa que està en contacte amb el terreny. En 

el nostre cas es tracta d’una llosa sense aïllar amb un llit de grava previ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Taula 9 

Els valors del terreny són 

extrets de la taula 

estandarditzada que 

suggereix el manual del 

PHPP segons el tipus de 

terreny que tinguem; en 

aquest cas tenim argiles i 

llims. 

El valor de la 

transmitància és vinculat 

al que dona en l’anterior 

punt de Valors de 

transmitàncies.  

 

Taula 8: Dades del subsòl i de la llosa en contacte amb el formigó. Font: pròpia, PHPP 

El valor de la profunditat 

d’aigües subterrànies és 

irrellevant, sempre i quan 

sigui igual o superior a 

3,00 m, segons el 

manual. 
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Tota la resta de càlculs i 

valors inserits són 

estandarditzats o calculats 

automàticament amb les 

dades donades.  

 

La temperatura del subsòl 

segons l’època de l’any ve 

determinada segons la 

situació de l’habitatge.  
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4.3.4 Finestres i ombres  

Totes i cadascuna de les finestres s’han d’introduir donant les mides de forat, de marcs i 

d’envidriament, així com també les transmitàncies dels marcs i vidres segons les cases comercials.  

La següent taula mostra el recull de totes les dades introduïdes i alhora en calcula el factor d’insolació 

que tenen contant també les ombres. 

 

 

 

 
Taula 10: Dades de marcs, envidriament i instal!lació de les finestres. Font: pròpia, PHPP 

 

 
 

La següent taula mostra les mides que cal introduir per a poder calcular el factor de reducció degut a les ombres. Per a introduir-les correctament el Manual del PHPP facilita les dades necessàries per a fer una 

correcta presa de dades.  
Taula 11: dades  dels objectes que produeixen ombra per a obtenir el factor de reducció per ombres. Font: pròpia, PHPP 
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Un cop introduïdes totes les dades necessàries que fan referència a les finestres i les obres que les 

afecten, el PHPP dóna una sèrie de resultats, els quals els més importants són els factors de reducció 

de les ombres, la mitjana global de radiació, la radiació global segons la orientació i les pèrdues 

energètiques per transmissió i els guanys per radiació solar. 

 

 

 

La següent taula mostra les àrees de finestra, les àrees d’envidriament i la mitjana global de radiació,  

separats segons la orientació de les finestres: 
 

Taula 12: Resum global d’àrees de finestra, àrees d’envidriament i mitjana global de radiació. Font: pròpia, PHPP 

 
Les pèrdues i guanys energètics es resumeixen amb els següents valors calculats: 
 

Taula 13: Resultats de pèrdues i guanys energètics referents a les finestres. Font: pròpia, PHPP 

 
 

Segons l’orientació i l’àrea d’envidriament, vinculats amb els valors introduïts d’ombres, resulten els  

següents valors de factors de reducció per ombres:  

 
Taula 14: Factors de reducció per ombres en funció de l’orientació. Font: pròpia, PHPP 

El factor de reducció per 

ombres en finestres 

horitzontals és del 100% 

degut a que l’habitatge no 

disposa cap finestra en 

aquesta orientació. 
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4.3.5 Àrees 

Amb els valors de transmitàncies i finestres i ombres, se’n fa un resum total amb la introducció de 

dades segons la part de l’habitatge del qual se n’està parlant, bé sigui mur de tancament, coberta, 

forjat...  

 

 

 

La següent taula ens exigeix inserir les dades de superfícies per a cada part de la pell de l’edifici: 

 

Taula 15: Superfícies i transmitàncies dels diferents sistemes constructius de l’envolvent. Font: pròpia, 

PHPP 

 

 

 

 

 

 
 

Els ponts tèrmics cal afegir-los per a que les pèrdues energètiques siguin també valorades. En aquest cas s’han introduït el nombre de pilars perimetrals i els metres lineals de cantell de forjat perimetral: 

 

Taula 16: Ponts tèrmics de l’habitatge. Font: pròpia, PHPP  

 
 

 

 

 

 

Els valors a inserir són les 

superfícies a base de 

mesurar en plànols del 

projecte; els valors de 

transmitàncies són 

vinculats amb la pestanya 

on han estat calculades 

anteriorment. 

Els valors a inserir són les 

els metres lineals de pont 

tèrmic, i la quantitat 

d’aquest; el coeficient de 

pèrdua energètica de pont 

tèrmic és un valor 

estàndard extret del 

programa relacionat amb 

el CTE, LIDER. 
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Amb totes aquestes dades podem acabar assolint els valors generals de transmitàncies de l’edifici: 

 

Taula 17: Resultats de les transmitàncies parcials i totals de l’envolvent de l’edifici. Font: pròpia, PHPP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La següent taula es basa en 

extreure el valor de 

transmitància general de 

l’edificació, valorant tots els 

elements de l’envolvent: 

finestres, mur de tancament, 

cobertes, llosa en contacte 

amb el terreny, ponts tèrmics... 

Únicament fa aquest càlcul; les 

dades són totes vinculades de 

pestanyes anteriors.  
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4.3.6 Ventilació 

Els següents valors introduïts són pràcticament establerts i recomanats segons el Manual PHPP 

depenent del tipus d’edificació, com per exemple el volum de subministrament d’aire per persona o els 

coeficients de protecció al aire. Únicament són més concrets el nombre de cuines i banys per habitatge. 
  

 Taula 18: Dades de ventilació de l’habitatge. Font: pròpia, PHPP 

Cal destacar que la fulla de càlcul de ventilació és més complerta, però que en aquest cas no s’han 

introduït més dades ja que aquest habitatge no disposa d’instal!lació de doble flux, ni intercanviador 

terra-aire. 

 

 

 

Cal destacar que el valor 

de renovació d’aire 

segons el test no està 

inserit, ja que el Blower 

door test s’ha de fer en el 

propi edifici existent. 

Per a ús residencial, el 

caudal d’aire de renovació 

per persona és de 30 m3, 

segons el manual. 

 

El volum total d’aire de 

renovació (363 m3) el 

regeix la mitjana d’aire a 

canviar, la qual és  

0,30 h-1. 
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4.3.7 Estiu 

El càlcul d’ombres per als mesos d’estiu pot variar, no només per la inclinació del Sol, sinó que també 

per a possibles mètodes manuals que utilitzin els habitants per a protegir-se’n. Alhora també cal marcar 

la temperatura de sobreescalfament, la qual es recomana que sigui 25ºC; i la temperatura mínima en 

aquesta època de l’any, la qual es recomana que sigui 22ºC. 

 

 

En aquesta taula es mostra igual que la del factor de reducció per ombres, però amb un increment 

degut al control solar que els habitants poden regular amb persianes i portes corredisses de lames; és 

per això que el factor de reducció degut a les ombres és diferent segons l’època de l’any: 

 

 

Taula 19: Control d’ombres als mesos d’estiu. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

Per tant doncs, l’orientació i l’àrea d’envidriament vinculats amb els valors introduïts d’ombres de la taula anterior, resulten els següents valors de factors de reducció per ombres:  

 

Taula 20: Factors de reducció per ombres en funció de l’orientació durant els mesos d’estiu. Font: pròpia, PHPP 
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La ventilació durant l’estiu també és diferent a la que hi ha durant l’any, ja que igual que el control solar, 

la ventilació també pot ésser controlada pels habitants de la casa deixant finestres i balconeres obertes 

per crear corrent d’aire. Tot i així, s’ha de ser prudent ja que en aquest cas no se sap ben bé quan 

estaran obertes les finestres, per tant s’han agafat valors molt prudents i tres ocasions diferents que 

poden succeir durant el dia:  

- ventilació de nit 

- ventilació quan hi ha algú a la casa 

- ventilació quan no hi ha ningú a la casa 

 

La següent taula mostra els valors que cal introduir, com la fracció de duració en que està oberta la 

finestra en %, les quantitats de finestres que en aquell moment estan obertes, i les mides d’aquestes. 

Per a calcular dita ventilació s’han pres com a finestres adequades com a tal, les del menjador i les del 

distribuïdor de la planta primera.  

 
Taula 21: proposta de valors de ventilació durant els mesos d’estiu. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocitat del vent ens 

la marca el manual, 

segons el tipus d’edifici i 

la seva situació: si és de 

nit = 0 m/s; si és de dia = 

1m/s. 

La diferència de 

temperatura entre 

l’interior i l’exterior ens la 

marca el manual del 

PHPP: si és de nit = 1ºK; 

si és de dia = 4ºK. 
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4.3.8 Refrigeració 

La refrigeració en aquest habitatge depèn dels aparells d’aire condicionat, com a qualsevol habitatge 

convencional. La temperatura mínima al que treballa aquest aparell és de 18ºC, i el seu volum de 

renovació és de 700 m3/h, valors donats segons la casa comercial. 

 

Les següents caselles mostren les dades que s’han esmentat en referència a l’aire condicionat.  

 

Taula 22: Dades de la instal!lació de refrigeració. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

El fet de tenir els aparells d’aire condicionat, en la part d’energia primària (4.3.10) es mostra com a un 

element que genera molta demanda d’electricitat, degut a la demanda de refrigeració durant alguns 

mesos de l’any. 
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4.3.9 Aigua Calenta 

L’aigua calenta fa referència a l’aigua utilitzada per a la instal!lació de calefacció, així com també l’aigua 

calenta sanitària per a aixetes i dutxes.  

Principalment el que es calcula en aquesta part són les pèrdues de calor degut al material de les 

canonades i a la distribució d’aquestes segons si van per habitacions que formin part de la regió 

calefactada o no.  

 

Cal destacar que en estat de projecte ja s’ha de tenir clar per on es distribuiran les canonades d’aigua 

calenta, així com també els metres lineals totals d’aquestes.  

A continuació es mostren aquests metres lineals de canonada, amb les pèrdues de calor degut al 

material, les pèrdues degut a les canonades en zones no calefactades i les pèrdues totals, en el cas de 

l’aigua calenta per a la instal!lació de calefacció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 24: Dades de la instal!lació de canonades d’aigua per la calefacció. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest quadre calcula 

les pèrdues de calor 

que provoquen el 

material de les 

canonades d’aigua 

calenta.  

Taula 23: Pèrdues de calor de lla canonada d’aigua en funció del material. Font: pròpia, PHPP 
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I seguidament es mostren els metres lineals de canonada, amb les pèrdues de calor degut al material, 

les pèrdues degut a les canonades en zones no calefactades i les pèrdues totals, en el cas de l’aigua 

calenta sanitària. En les pèrdues d’emmagatzematge no hi han dades ja que l’habitatge no disposa de 

dipòsit acumulador d’aigua calenta.   

 

Taula 25: Dades de la instal!lació de canonades d’aigua calenta sanitària. Font: pròpia, PHPP 
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L’aigua calenta rep el recolzament dels col!lectors solars, que preescalfen l’aigua abans de passar per 

la caldera.  

Les dades introduïdes són segons especificacions de la casa comercial (per a més informació veure 

annex D). 

 

Taula 26: Dades dels col!lectors solars per a escalfament d’aigua. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta segona taula (taula 28) s’especifiquen les pèrdues de calor en l’acumulador, dades també 

introduïdes segons especificacions de la casa comercial. 

 

 

Taula 29: Pèrdues de calor de l’acumulador de la instal!lació d’aigua solar. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

En el següent gràfic (figura 223) 

es mostra el total de la demanda 

d’aigua calenta de l’habitatge,  la 

proporció que cobreix l’aigua 

calenta solar i la radiació que 

reben els col!lectors, durant cada 

mes de l’any. 

Figura 24: Gràfic de la demanda d’aigua calenta i el rendiment dels col!lectors solars. Font:  pròpia, PHPP 

Taula 27: Dades del gràfic (figura 23) de la demanda d’aigua calenta i el rendiment dels col!lectors solars. Font: pròpia, PHPP 
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4.3.10 Caldera 

Un element fonamental per a exigir el confort d’un edifici on, però poc que sigui, té una demanda 

mínima de calefacció, és la caldera.  

Aquestes caselles marquen les característiques de la caldera utilitzada en cada habitatge; les dades 

són valors donats per la casa comercial, o bé valors estàndards donats pel propi PHPP segons el tipus 

de caldera marcada.  

 
Taula 30: Dades de la caldera. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per a aquest habitatge, s’ha considerat una caldera de gas de  25 

kW de potència per a donar resposta tant a la calefacció com a 

l’aigua calenta sanitària de l’edifici.  
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4.3.11 Electricitat 

 

La demanda d’electricitat la composa tot el conjunt d’electrodomèstics i el subministrament en general 

d’electricitat a l’habitatge, així com també l’electricitat auxiliar que necessiten equips i aparells 

d’instal!lacions, com la caldera, el sistema de ventilació o l’aire condicionat. 

La següent taula mostra la demanda d’electricitat que generen les diverses aplicacions de l’habitatge:  
 

Taula 31: Dades de demanda d’energia elèctrica de les diferents aplicacions. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cal destacar que en aquesta taula, tot i no ser definitiva ja ens marca unes recomanacions a no 

sobrepassar: els 18 kWh/a de la demanda d’electricitat, o els 50 kWh/a de l’energia primària.  

Tots els valors de consum d’electricitat dels 

electrodomèstics han estat consultats a les fitxes tècniques 

que la casa comercial disposa (veure annex D). 

Justificació de consum elèctric dels electrodomèstics: 

- Rentadora: 1,25 kWh/ús (a 60º i cotó, dels més desfavorables). 

- Assecadora: 4,00 kWh/ús (consum més desfavorable). 

- Renta-vaixelles: 0,92 kWh/ús (consum habitual). 

- Placa cocció: 0,20 kWh/ús (segons el manual del PHPP). 

- Nevera: 112 kWh/any, per tant 0,31 kWh per dia. 

- Congelador: 234 kWh/any, per tant 0,64 kWh per dia. 
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A continuació es mostra el conjunt d’elements que composen la demanda d’electricitat auxiliar. Tots ells 

pertanyen a la família d’aparells que treballen pel confort de l’habitatge.  

 

Una de les característiques a marcar en la taula  és si l’element està dins o fora de l’envolvent o part 

aïllada de l’habitatge, per a valorar les possibles pèrdues o excés de consum d’energia elèctrica.  

 

Taula 32: Dades dels elements que generen demanda d’electricitat auxiliar. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tots els valors de consum 

d’electricitat dels 

electrodomèstics han estat 

consultats a les fitxes tècniques 

que la casa comercial disposa 

(veure annex D). 
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Les anteriors dades, i conseqüents càlculs estan vinculats amb els resultats finals on es resumeix tota 

la demanda energètica d’electricitat. En el PHPP complert hi han varies caselles, on mostren altres 

equips i aparells; aquí només hi apareixen els que s’han utilitzat per a aquest edifici.  
 

Taula 33: Resum de la demanda energètica de l’habitatge. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La segona taula recull els resultats obtinguts de la caldera; 

únicament cal destacar el % de calefacció i aigua calenta que 

cobreix aquest sistema d’escalfament d’aigua.   

La primera taula marca alguns valors estàndards de consum per 

m2 de demanda d’electricitat i d’altres. També aplica la demanda 

del sistema de ventilació forçada, però aquest habitatge no en 

disposa.  

La tercera taula cal comunicar si l’habitatge disposa d’un equip 

auxiliar de refrigeració; en aquest cas és afirmatiu, i segons la 

potència de l’aparell, el manual ens marca quin número inscriure 

(segons consum d’electricitat), en aquest cas és el 3. 

I finalment, aquests són els resultats de la demanda 

d’electricitat. La primera taula mostra els valors totals, i els 

compara amb l’exigència de 120 kWh/(m2a) de la certificació.  

La segona taula (a mode informatiu) és la suma de tots aquests 

valors exceptuant l’electricitat domèstica, per tant sí que hi 

compta tots els sistemes mecànics d’electricitat auxiliar, 

calefacció, aigua calenta... 
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4.3.12 Guanys de calor interns 

En un edifici passiu, tots els guanys són benvinguts, ja que per petits que siguin ja serveixen i 

contribueixen al confort general de tot l’edifici. Per tant doncs, els guanys de calor interns són també 

valorats al PHPP, on automàticament i en relació amb altres dades introduïdes anteriorment, el 

programa acaba calculant els guanys que genera l’edifici en funció a les persones, els 

electrodomèstics, els punts de llum... i alhora també resta les pèrdues com l’aigua freda o l’evaporació 

que es pugui generar.  

 
Taula 34: Dades dels guanys de calor interns. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta taula no ha calgut inserir cap dada; 

totes elles ja estan vinculades a dades anteriors 

en pestanyes com les d’electricitat, superfície 

útil (per a saber el nombre d’habitants), etc. 
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4.3.13 Resultats finals 

Un cop totes les dades han estat inserides al programa, es pot procedir a conèixer els resultats 

obtinguts.  

 

Primerament observarem les demandes energètiques d’hivern i estiu. 

Les d’hivern són les següents: 

 

Taula 35: Dades de la demanda energètica a l’hivern. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

 

 

Les d’estiu són les següents: 

 

Taula 36: Dades de la demanda energètica a l’estiu. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Gràfic resum de la demanda i les pèrdues energètiques a l’hivern. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 
Figura 26: Gràfic resum de la demanda i les pèrdues energètiques a l’estiu. Font: pròpia, PHPP 

Els gràfics (figures 23 i 24) ens mostren les 

demandes, tant de calefacció com de 

refrigeració, així com també es té en 

consideració els guanys interns i les pèrdues  

de calor. 
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Finalment, totes les dades inserides i tots els càlculs resolts, es pot afirmar la següent demanda 

específica en referència a la superfície útil en zona calefactada: 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Resultats finals del PHPP de l’habitatge convencional. Font: pròpia, PHPP 

  

 

 

Aquest quadre final determina de forma clara les tres exigències més importants que ha de complir la 

certificació:  

 

- Demanda de calefacció: 116 kWh/(m2a), el límit per a la Passivhaus és 15 kWh/(m2a). 

 

 

 

 

- Demanda d’electricitat/energia primària: 219 kWh/(m2a), el límit per a la Passivhaus és 120 kWh/(m2a). 

- Demanda de calefacció: 17 kWh/(m2a), el límit per a la Passivhaus és 15 kWh/(m2a). 

 

Així doncs, l’edifici en qüestió, construït amb mètodes i mitjans convencionals, no compleix cap 

de les exigències marcades per la certificació alemanya Passivhaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera columna numèrica respon als valors 

reals de l’edifici estudiat.  

La darrera columna determina si aquell requisit 

és complert o no.  
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5 PROJECTE MODIFICAT. HABITATGE CONSTRUCCIÓ PASSIVHAUS 

Partint del mateix edifici anteriorment estudiat, es proposen una sèrie de modificacions per tal de que el 

mateix edifici, des del mateix moment de projecte bàsic (no es tracta en cap cas d’una rehabilitació), 

pugui acabar esdevenint un edifici passiu, complint les exigències de la certificació Passivhaus. 

5.1 MODIFICACIONS REALITZADES 

Tot i quedar exposades i justificades en els plànols, el pressupost i en les taules del programa PHPP, 

seguidament es plantegen les modificacions constructives realitzades en el projecte per donar per 

avançat els canvis sotmesos per a la possible obtenció de la certificació.  

 

Mur de tancament 

S’ha creat des de zero un nou sistema constructiu, on des de dins cap a fora, les diferents fulles que el 

composen són: enlluït de guix, totxana de 4cm, termoargila de 19 cm, dos plafons de poliestirè expandit 

de 4+4 cm, maó gero d’11 cm i morter monocapa. La transmitància tèrmica és de 0,31 W/(m2K). 

 

Cobertes 

El sistema constructiu de les cobertes és l’adequat constructivament, però s’ha millorat en eficiència 

energètica augmentant el gruix de l’aïllant per a obtenir més transmitància del conjunt. En aquest cas 

l’aïllament tèrmic el composen dos plafons de poliestirè expandit de 60 mm. cadascun. La transmitància 

tèrmica tant de la coberta plana transitable com de la no transitable és de 0,26 W/(m2K). 

 

Forjat i llosa 

El forjat de planta baixa, una part està en contacte amb el terreny, i una altra està en contacte amb la 

planta semisoterrani la qual no està aclimatada. En el projecte convencional no es disposa de cap tipus 

d’aïllament; en aquest cas sí que s’ha plantejat crear un llit de perlita !=0,041 W/(m2K) de 80 mm. 

sobre el suport resistent, creant així una transmitància tèrmica de 0,45 W/(m2K) en el forjat en contacte 

amb el terreny, i 0,48 W/(m2K) en el forjat en contacte amb la planta semisoterrani.  

 

Ponts tèrmics 

En l’habitatge convencional, l’estructura que quedava als extrems estava exposada directament a 

l’exterior, sense haver estat aïllada tèrmicament. En aquest projecte, els murs de tancament han estat 

dissenyats per a que l’aïllant tèrmic mantingui la seva continuïtat en totes les superfícies exposades a 

l’exterior, excepte en els forats de finestres. Per tant, cantells de forjats, pilars i voladissos estan 

protegits amb plafons de poliestirè expandit (2 plafons de 40+40 mm en el cas de cantells de forjats i 

pilars, i un de 40 mm. en el cas dels voladissos).  

 

Finestres 

Tant els marcs com l’envidriament, han estat substituïts per satisfer els requeriments que la certificació 

exigeix. Els marcs són perfils d’alumini reomplerts amb poliestirè extruït (U=0,97 W/(m2K). 

L’envidriament s’ha optat per un doble envidriament com l’existent, però amb més càmera i amb gas 

argó dins d’ella; específicament està compost per 4mm. de vidre, 16 mm. de càmera amb 90% d’argó i 

10% d’aire, i 4 mm de vidre (U=1,1 W/(m2K)). Alhora també la instal!lació de les finestres ha de complir 

amb l’exigència del test de pressurització. 

 

Porta d’entrada 

La porta d’alumini en l’habitatge convencional ha estat substituïda per una porta de fusta massissa amb 

una transmitància tèrmica de 0,77 W/(m2K). Alhora també la instal!lació de la porta ha de complir amb 

l’exigència del test de pressurització. 

 

Instal!lació de ventilació 

Mantenir la renovació de l’aire a l’habitacle és molt important per al confort tèrmic. En aquest projecte 

es proposa la instal!lació de ventilació amb recuperador de calor i intercanviador de terra, per a 

aprofitar la geotèrmia. Aquesta instal!lació disposa d’una caixa d’admissió d’aire nou, que directament 

és reconduït als tubs enterrats a "2,00 m de profunditat sota terra per a que redueixi o augmenti la 

temperatura, en funció de si és hivern o estiu. Després passa pel recuperador de calor, on es creua 

amb l’aire viciat filtrat, i finalment és repartit per les estances que disposen de boques de sortida. La 

instal!lació d’aire viciat comença amb les boques d’entrada a cuines i banys, que és transportat fins al 

recuperador de calor i finalment és rebutjat per la caixa d’extracció. Els conductes de xapa disposen de 

30 mm. de llana de roca (0,032 W/(m2K) per evitar pèrdues tèrmiques. El rendiment d’aquesta 

instal!lació segons el PHPP és de 49,8%. 
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5.2 MEMÒRIA PROJECTE BÀSIC 

En els següents apartats es defineix l’habitatge projectat en ser construït amb medis i tecnologies per a 

poder gaudir dels beneficis d’una casa passiva i obtenir el certificat de Passivhaus, amb valors 

energètics atípics al model convencional actual. 

5.2.1 Identificació 

- Nom del projecte:  Habitatge bifamiliar  Passivhaus a l’Ametlla del Vallès 

- Promotor:  - 

- Projecte bàsic:  Gerard Rosell Balada 

- Tipologia:   Dues cases aparellades concebudes en un sol  volum, compartint una 

paret mitjanera i parcel!la.  

- Situació:   c/ Juli Garreta 34, l’Ametlla del Vallès. Província de Barcelona. Espanya.  

5.2.2 Informació prèvia 

- Situació: El municipi de l’Ametlla del Vallès pertany a la comarca del Vallès Oriental, situat al 

sud dels Cingles de Bertí (Serralada Prelitoral), a 33 km. de la capital catalana i a 25 km. de la 

costa.  

Emplaçament: Parcel!la rectangular de 39 x 27 m. configurant un total de 1053 m2 . L’entrada a 

la parcel!la és per un dels costats de 27 m. i és orientat a la cara nord. Té una pendent natural 

en sentit descendent a l’entrada del 20% i l’alçada màxima de la parcel!la sobre el nivell del mar 

és de 282 m. Hi han tres edificacions veïnes del tipus habitatges unifamiliars. 

- Entorn: L’emplaçament es situa en una zona residencial en estat d’urbanització i creixement. Hi 

han tres edificacions veïnes del tipus habitatges unifamiliars de com a màxim dues plantes 

sobre rasant.  

5.2.3 Descripció del projecte 

- Descripció de l’edifici: Habitatge bifamiliar que correspon al tipus d’habitatges adossats o 

aparellats situats en una mateixa parcel!la. Són dos habitatges totalment iguals i asimètrics, 

compartint la mateixa distribució d’habitacions i estances. Tenen una alçada de PB+1 i un semi-

soterrani, que degut a la pendent descendent de la parcel!la, el soterrani va perdent el contacte 

amb el terreny en direcció a cara sud.  

- Ús: Com a la resta d’edificacions de la urbanització, l’ús és residencial.  

- Distribució interior: La distribució d’un dels habitatges es composa per les següents estances i 

espais, i repercuteix als següents m2 de superfície útil: 

-  

- Taula 37: m2 superfície útil d'un habitatge en l’interior 

 
 

- Espais exteriors: L’habitatge és conformat per la distribució interior, i pels espais exteriors, tant 

pertanyents a l’edifici (terrasses), com pertanyents a la parcel!la: 

 
- Taula 38: m2 superfície útil d'un habitatge en l'exterior 

 

 

5.2.4 Marc legal 

El present projecte satisfà les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) per a 

cadascun dels requisits establerts en l’article 3 de la Llei 38/1999 del 5 de novembre, d’acord amb 

l’Ordenació de l’Edificació. Els requisits són els següents: 

- DB-HR: Protección frente al ruido 

- DB-HS: Salubridad 



Avaluació-comparació del programa informàtic emprat per a la millora  

                                            energètica i posterior certificació Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat 

 

79 

- DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

- DB-SE: Seguridad estructural 

- DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

- DB-HE: Ahorro de energía 

 

Unes altres normatives en l’àmbit estatal aplicades al projecte són:  

- EHE-08: Compliment de prescripcions de la Instrucció de formigó armat, el qual es 

complementa amb els Documents Bàsics de Seguretat Estructural (DB-SE). 

- REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002. 

- RITE: Reglament d’Instal!lacions Tèrmiques en Edificis, Real Decret 1027/2007. 

 

Les següents normatives son aplicables a nivell autonòmic: 

- Decret 68/2010: Tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació 

i del Registre general d’aquest.  

- Decret 135/1995: Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

- -Decret 21/2006: Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

 

I finalment, com a normativa aplicable a l’àmbit municipal: 

- Pla General d’Ordenació Urbana (14/01/1987) 

 

5.2.5 Sistemes constructius i materials 

A continuació es descriuen els diferents sistemes constructius i materials utilitzats en les diferents parts 

de l’edificació. 

 

5.2.5.1 Estructura 

L’estructura de l’edificació es basa en forjats autoportants unidireccionals amb semi-biguetes de 

formigó i pilars de formigó armat. La fonamentació consta de sabates corregudes i sabates aïllades 

segons la disposició dels pilars i dels murs de sosteniment de terres. Més detalladament, es descriu 

l’estructura per plantes a continuació: 

- Lloses de cimentació: en planta soterrani i part de la planta baixa, de 25 cm de gruix, 

composta per emmacat de 10 cm per base de solera amb aportació de grava de pedrera de 

pedra calcària (40-70 mm.), formigó HA-25/B/20/IIa i armadura de mallat superior i inferior 

15x15 Ø5 mm, acer B 500 T, capa de compressió 4cm.  

- Mur de soterrani: Mur de soterrani a dues cares, H<=3m., formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 

central i abocat en cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, espessor 30 cm, amb acabat tipus 

industrial per revestir.  

- Sabates corregudes: de fonamentació, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb 

cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 70 kg/m3. 

- Sabates aïllades: Sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 

abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 57,853 kg/m3. 

- Bigues de lligat: Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, acer 

UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 77,137 kg/m3. 

- Lloses d’escales: Llosa d'escala, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, acer 

UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m2, e=20 cm, encofrat de fusta, amb esglaonat de formigó. 

- Forjats: Estructura de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot; 

volum total de formigó 0,173 m3/m2; acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 16 

kg/m2; forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; semibigueta pretesada; revoltó 

de formigó, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080 en capa de compressió; bigues planes; suports o pilars de formigó armat amb alçada 

lliure de fins a 3 m. 

5.2.5.2 Envolvent 

- Façana: Fulla exterior de tancament de façana, d’11 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic 

perforat (gero), per revestir, 29x12x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Aïllament per 

l'interior en façana de doble fulla de fàbrica per a revestir format per dos plafons rígids de 

poliestirè expandit (transmitància tèrmica: 0,034 W/m2K), de superfície llisa i mecanitzat lateral 

encadellat, de 40+40 mm d'espessor, fixat amb adhesiu. Fulla interior de 19 cm d’espessor de 

fàbrica, de bloc alleugerit de termoargila, 30x19x24 cm, rebuda amb morter de ciment M-10 

(Conductivitat tèrmica: 0,55 W/m2K),. Fulla interior de tancament de façana de 4 cm d'espessor 

de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de 

ciment M-5. 

- Coberta plana transitable: Coberta plana transitable, no ventilada, amb soldadura fixa, tipus 

invertida, pendent del 1% al 5%, per a trànsit vianant públic, composta de: formació de 

pendents: argila expandida de 350 kg/m3 de densitat, abocada en sec i consolidada en la seva 

superfície amb beurada de ciment, amb espessor mig de 10 cm; impermeabilització bicapa 

adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col!locada 

amb imprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-

30/FP (140) adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes; capa 
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separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m2); aïllament tèrmic: dos 

plafons rígids de poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 

60+60 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa (Conductivitat tèrmica: 0,034 

W/m2K); capa separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m2); capa de 

protecció: rajoles de gres rústic 4/0/-/E, 20x20 cm col!locades amb junt obert (separació entre 3 i 

15 mm), en capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1, gris, sobre la capa de regularització 

de morter M-5, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i 

absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de 

les peces. 

- Coberta plana no transitable: Coberta plana no transitable però accessible, no ventilada, 

formigó alleugerit, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, composta de: formació de pendents: 

argila expandida de 350 kg/m3 de densitat, abocada en sec i consolidada en la seva superfície 

amb beurada de ciment, amb espessor mig de 10 cm; aïllament tèrmic: dos plafons rígids de 

poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 60+60 mm 

d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa (Conductivitat tèrmica: 0,34 W/m2K); 

impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 

LBM(SBS)-40/FP (140), totalment adherida amb bufador; capa separadora sota protecció: 

geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m2); capa de protecció: 10 cm de còdol de 16 a 32 mm de 

diàmetre. Transmitància tèrmica: 0,034 W/m2K. 

- Fusteria exterior: Fusteria d’alumini VentaClim (Llodiana) model Superconfort, lacat especial, 

formada per una o dues fulles, i amb bastiment de base de fusta. Gruix i qualitat del procés de 

lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles 

de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, 

juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueïtat, accessoris 

i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de 

lamel!les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els 

seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó 

de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Interior reomplert 

d’aïllant tèrmic de poliestirè extruït de baixa densitat, (transmitància tèrmica: 0,91 W/m2K).  

Doble envidriament Isolar Neutralux "VITRO CRISTALGLASS", conjunt format per vidre exterior 

Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble 

segellat perimetral, de 18 mm, farcida de gas argó i vidre interior de baixa emissió tèrmica 

Neutralux de 4 mm d'espessor, (Conductivitat tèrmica: 1,10 W/m2K). 

- Gelosia lames: Gelosia corredissa amb subjeccions d'alumini i lamel!les orientables realitzades 

amb panell de resines termoenduribles Meteon FR "TRESPA", de 13 mm d'espessor, muntada 

mitjançant cargolat en formigó. 

5.2.5.3 Interiors 

- Paret mitjanera: Fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic 

perforat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Aïllament per 

l'interior en façana de doble fulla de fàbrica per a revestir format per plafó rígid de poliestirè 

expandit (conductivitat tèrmica: 0,34 W/m2K), de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, 

de 50 mm d'espessor, fixat amb adhesiu. 

- Partició interior: Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit 

(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 

5.2.5.4 Acabats 

Portes 

- Entrada: Bloc de porta d'entrada cuirassada normalitzada, amb llum de pas 85,6 cm i alçada de 

pas 203 cm, acabat amb tauler llis en ambdues cares en fusta de roure i pany de seguretat amb 

tres punts frontals de tancament (10 pestells). 

- Interiors: Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, 

envernissada en taller, de pi país, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de 

90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, 

amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm. 

- Garatge: Porta seccional per garatge, formada per panell amb plafons d'alumini reblert de 

poliuretà, 350x230 cm, acabat en blanc, obertura automàtica. 

Revestiments 

- Distribuïdors, rebedor, escales:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Fals sostre continu per revestir, de plaques nervades d'escaiola, de 60x60x20 cm 

- Estar-menjador:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Guarnit i lliscat de guix, pintura 
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- Cuina:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Plaquetes de granit Blanc Cristall, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 

•  Sostre: Fals sostre registrable decoratiu format per plaques de guix laminat, perfileria vista 

- Bany suite:  

•  Terra: Rajoles de travertí Clàssic, per interiors, 60x30x2 cm 

•  Paret: Plaquetes de travertí Romà, porus obert, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 

•  Sostre: Fals sostre continu llis suspès amb estructura metàl!lica (12,5+27+27), format per 

una placa de guix laminat 

- Banys secundaris:  

•  Terra: Rajoles de Lumaquela Rosa, per interiors, 60x40x2 cm 

•  Paret: Plaquetes de marbre Blanc Macael, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 

•  Sostre: Fals sostre continu llis suspès amb estructura metàl!lica (12,5+27+27), format per 

una placa de guix laminat 

- Dormitoris:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

- Sala soterrani:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

•  Sostre: Guarnit i lliscat de guix, pintura 

- Galeria:  

•  Terra: Rajoles de marbre Serpeggiante, acabat polit 

•  Paret: Plaquetes de granit Verd Cascada, acabat polit, 30,5x30,5x1 cm 

•  Sostre: Fals sostre continu per revestir, de plaques nervades d'escaiola, de 60x60x20 cm 

- Magatzem:  

•  Terra: Rajoles de terratzo gra mig, 60x60 cm 

•  Paret: Arrebossat de ciment, pintura 

•  Sostre: Arrebossat de ciment, pintura 

- Garatge:  

•  Terra: Formigó vist, polit mecànic.  

•  Paret: Arrebossat de ciment, pintura 

•  Sostre: Arrebossat de ciment, pintura 

Instal!lacions i serveis 

Els dos habitatges estan dotats de les següents instal!lacions: 

- Aigua freda sanitària: provinent de la xarxa d’abastiment municipal. 

- Aigua calenta sanitària: preescalfada amb els panells solars i escalfada amb caldera mixta.  

- Evacuació d’aigües: existència de dues xarxes de recollida diferenciades (pluvials i residuals), 

connexió amb xarxa municipal única.  

- Gas: provinent de la xarxa d’abastiment municipal.  

- Electricitat: provinent de la xarxa d’abastiment municipal. 

- Telèfon i TV: provinent de la companyia.  

- Telecomunicacions: provinent de la companyia.  

- Residus: gestionat per empresa concessionària de l’ajuntament municipal.  
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5.3 PLÀNOLS 

s-01  Situació provincial i comarcal 

s-02  Situació municipal 

P-01  Planta distribució. Planta soterrani 

P-02  Planta distribució. Planta baixa 

P-03  Planta distribució. Planta primera 

P-04  Distribució parcel!la. Planta coberta 

A-01  Façanes segons orientació en alçat 

S-01  Secció S1 

E-01  Estructura sostre planta soterrani 

E-02  Estructura sostre planta baixa 1/2 

E-03  Estructura sostre planta baixa 2/2 

E-04  Estructura sostre planta primera 

F-01  Fontaneria planta baixa 

F-02  Fontaneria planta soterrani 

F-03  Fontaneria planta primera 

F-04  Fontaneria planta coberta 

G-01  Gas i calefacció planta baixa 

G-02  Gas i calefacció planta soterrani  

G-03  Gas i calefacció planta primera 

Ev-01  Evacuació aigües planta soterrani 

Ev-02  Evacuació aigües planta baixa 

Ev-03  Evacuació aigües planta primera 

Ev-04  Evacuació aigües planta coberta 

V-01  Ventilació planta soterrani 

V-02  Ventilació planta baixa 

V-03  Ventilació planta primera 

Ac-01  Acabats planta soterrani  

Ac-02  Acabats planta baixa 

Ac-03  Acabats planta primera 

D-01  Detalls constructius. Mur de tancament 

D-02  Detalls constructius. Cobertes planes 

D-03  Detalls constructius. Finestres 

D-04  Detalls constructius. Llosa PB. Forjat PB. Voladís façana nord. 

 

D-05  Detalls secció constructiva. Voladís façana sud 

S-02  Seccions 3D 
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5.4 RESULTATS I CÀLCULS DEL PHPP 

5.4.1 Dades 

En aquesta segona justificació de les taules del PHPP ja no es comentarà el perquè de les dades 

inserides, o d’on s’han extret, o el perquè; ara es comentarà els canvis que s’han efectuat per a poder 

assolir els requeriments de la certificació.  

 

Per a l’habitatge Passivhaus no s’ha modificat el volum de l’edifici, per tant les dades continuen sent les 

següents.  

 

 

 
Figura 28: Dades principals de l’habitatge. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situació de l’edifici és el mateix i per tant la climatologia no ha variat. Les dades climatològiques són 

les següents: 

 
Taula 39: Dades climatològiques del municipi de l’Ametlla del Vallès, generades pel programa MeteoNorm 

Font: pròpia, PHPP 
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5.4.2 Valors de transmitàncies 

A continuació es mostren els canvis més importants que s’han efectuat. S’han modificat i/o millorat tots 

els sistemes constructius que composen la pell de l’edifici, per tal de reduir la transmitància general 

d’aquest. Les següents taules ho demostren: 

 

Taula 40: Valors de transmitàncies dels diferents sistemes constructius. Font: pròpia, PHPP 
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Aquesta última taula no apareix a l’anterior justificació del PHPP ja que els pilars no eren aïllats, i es 

consideraven com a pont tèrmic; en aquest edifici són considerats com a components de pell de 

l’edifici, i la seva transmitància també va repercutida al total de les transmitàncies dels sistemes que 

componen l’envolvent.  
 

Taula 41: Valor de transmitància de pilar perimetral de façana aïllat. Font: pròpia, PHPP 

 
 

5.4.3 Subsòl 

En aquest apartat, les característiques del terreny són les mateixes (mateixa ubicació), i la superfície 

també es manté (mateix edifici), però la transmitància ha variat ja que s’ha incorporat aïllament en el 

sistema constructiu de la llosa en contacte amb el terreny: 

 
Taula 42: Dades del subsòl i de la llosa en contacte amb el formigó. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El tipus de llosa en contacte amb formigó s’ha marcat com a 

“slab on grade”, ja que en aquest cas ja disposa d’una fulla que 

actúa com a aïllant tèrmic.   
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5.4.4 Finestres i ombres 

La taula següent únicament varien els coeficients tèrmics de l’envidriament i els marcs, ja que han estat 

substituïts per uns de més eficients, amb una posada en obra més acurada: 

 

Taula 43: Dades de marcs, envidriament i instal!lació de les finestres. Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 
 

Respecte a la taula del factor de reducció per ombres, no ha patit modificacions, ja no s’han fet canvis en aquest aspecte: 

 

Taula 44: Dades dels objectes que produeixen ombra per a obtenir el factor de reducció per ombres. Font: pròpia, PHPP 
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Els resultats següents de radiació no han variat respecte a l’anterior, ja que els forats de finestres i la seva orientació no han variat, degut a que ja han estat prou ben projectades en el seu moment per a l’edifici 

convencional: 

 

Taula 45: Resum global d’àrees de finestra, àrees d’envidriament i mitjana global de radiació. Font: pròpia, PHPP

 

Però, les pèrdues i guanys sí que han variat. Les pèrdues energètiques s’han disminuït a més del 50% 

degut als canvis d’envidriament, marcs i posada en obra.  Tot i així, els guanys també han disminuït, 

però en molta menor mesura, i és degut a que els marcs han tret espai d’envidriament ja que són 

considerablement més amples. Tot i així els resultats són molt bons de cara a crear un conjunt 

d’envolvent hermètic i eficient tèrmicament: 

 

Taula 46: Resultats de pèrdues i guanys energètics referents a les finestres. Font: pròpia, PHPP 

 
 

Degut a que els marcs són més amples, el factor de reducció d’ombres també a patit alguns canvis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a crear la comparativa, podem veure el quadre de l’habitatge 

convencional a la dreta. I Així doncs podem dir que: 

- Les pèrdues energètiques per transmissió totals s’han reduït de 

14640 kWh/a a 5443 kWh/a, les quals representen gairebé un 

63% de reducció. 

- Els guanys degut a la radiació solar també han disminuït de 

18465 kWh/a a 12793 kWh/a, les quals representen a un 30% de 

reducció.  

Taula 47: Factors de reducció per ombres en funció de l’orientació. Font: pròpia, PHPP 



Avaluació-comparació del programa informàtic emprat per a la millora  

                                            energètica i posterior certificació Passivhaus d’un habitatge unifamiliar aïllat 

 

123 

5.4.5 Àrees 

Les següents àrees no han patit modificacions, però en aquesta taula es poden veure els nous valors de transmitàncies que són vinculats a les pestanyes on han estat calculats: 

 

Taula 48: Superfícies i transmitàncies dels sistemes constructius de l’envolvent. Font: pròpia, PHPP 
 

 
 

En aquest cas, al haver resolt els ponts tèrmics més característics (cantells de forjats i pilars perimetrals), la taula ja no cal mostrar-la ja que s’han revaloritzat a 0.  

Els resultats final de la pell de l’edifici es recullen en la següent taula. Cal destacar l’important reducció en el valor deduït en mitjana ponderada de la transmitància tèrmica. En l’anterior habitatge era de 1,609 

W/m2K, en aquest s’ha arribat al 0,429 W/m2K, una important reducció del 70 % en el conjunt global de la pell de l’edifici. Aquesta reducció es deu a tots els canvis en general, però en bona part a la reducció 

important en el mur de tancament exterior, i en les finestres: 

 

Taula 49: Resultats de les transmitàncies parcials i totals de l’envolvent de l’edifici. Font: pròpia, PHPP
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5.4.6 Ventilació 

Pel que fa a la ventilació, els següents valors indicats són iguals que en l’edifici convencional: 
 

Taula 50: Dades de ventilació de l’habitatge passiu. Font: pròpia, PHPP

 

 

 

L’únic canvi en aquesta fitxa ha estat el 

marcat de ventilació PH, la qual és 

especificat en la següent pàgina. 
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La nova instal!lació de ventilació amb recuperador de calor és especificada a continuació: 

 
Taula 51: Dades del recuperador de calor i l’intercanviador terra/aire. Font: pròpia, PHPP

 
 

Els conductes de ventilació disposen d’un folrat amb material aïllant, en aquest cas llana de roca. Cal 

especificar aquestes dades per a obtenir les possibles pèrdues de calor durant el recorregut d’aquests 

conductes. Aquests valors són utilitzats tant pels conductes d’impulsió com els d’extracció.  
 

Taula 52: Càlcul de pèrdua energètica pel conducte de ventilació. Font: pròpia, PHPP 

 
 

Les especificacions de la maquinaria 

utilitzada han estat introduïts mitjançant 

les dades segons la casa comercial 

(veure Annex D). 

Els metres lineals de conductes han 

estat calculats segons els plànols del 

projecte. 

L’eficiència  de l’intercanviador terra/aire 

és del 100% ja que hi és, en el cas de 

que no en disposés el valor seria 0%. 

(Aquest valor ha estat introduït segons 

indicacions del Manual del PHPP). 
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5.4.7 Estiu 

En aquesta taula no s’han efectuat modificacions.  

 

Taula 53: Control d’ombres als mesos d’estiu. Font: pròpia, PHPP

 

Igual que anteriorment s’ha comentat, el factor de reducció per ombres ha augmentat ja que els marcs han interferit degut a que són més amples: 

 

Taula 54: Factors de reducció per ombres en funció de l’orientació durant els mesos d’estiu. Font: pròpia, PHPP 
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Alhora, tampoc s’han efectuat modificacions pel que fa a la ventilació manual de l’habitatge, ja comentades amb les justificacions del PHPP de l’edifici convencional: 

 
Taula 55: Proposta de valors de ventilació durant els mesos d’estiu. Font: pròpia, PHPP 
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5.4.8 Refrigeració 

En aquest cas s’ha hagut de modificar la refrigeració, ja que la ventilació de l’habitatge substitueix a l’aparell d’aire condicionat. La instal!lació proposada genera la recirculació de l’aire, amb un valor de 363 m3/h, 

valor introduït segons especificacions de la casa comercial (veure Annex D). 
 

Taula 56: Dades de la instal!lació de refrigeració. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

5.4.9 Aigua Calenta  

Tant en la instal!lació d’aigua calenta com els col!lectors solars no han patit canvis significatius que perjudiquin als valors del PHPP.  
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5.4.10 Caldera 

La caldera en aquesta proposta d’habitatge no ha patit canvis; s’utilitza la mateixa caldera que a l’habitatge anterior, tot i que l’ús d’aquesta és molt més reduït ja que la demanda també és més reduïda: 

 

Taula 57: Dades de la caldera. Font: pròpia, PHPP

 

 

El perquè no s’ha substituït o deixat de precisar d’una caldera de gas ha estat que degut a la alta reducció de demanda energètica, s’ha pogut mantenir i així ésser utilitzada a baix rendiment, o només en moments 

necessaris, i alhora també, perquè les calderes de biomassa són més eficients i menys contaminants, però a efectes econòmics són 3 ó 4 vegades més cares que la utilitzada. 
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5.4.11 Electricitat 

Pel que fa als electrodomèstics, no hi han hagut variacions, ja que actualment els usuaris poden adquirir per preus molt competents, electrodomèstics amb certificat A+++, i així es va considerar en l’habitatge 

convencional.  

Per la resta del conjunt de sistemes mecànics: 

 

Taula 58: Resum de la demanda energètica de l’habitatge. Font: pròpia, PHPP

 

  

La casella d’aire condicionat no ha estat inserida ja que l’edifici no en disposa. 

 

5.4.12 Guanys de calor interns 

Els guanys interns no han estat modificats, ja que són els mateixos valors, tant per un tipus d’habitatge 

com per l’altre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i ser una caldera a gas, la seva 

reducció energètica es deu a la 

important reducció de la demanda de 

calefacció. 

Finalment observem que en aquest cas 

ja complim la primera exigència; els 120 

kWh/(m2a) no arriben a ser assolits, ja 

que aquest habitatge té una demanda 

d’energia primària de 93 kWh/(m2a). 
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5.4.13 Resultats finals 

Aquests són els nous resultats per a l’habitatge Passivhaus.  

 

Per a les demandes d’hivern: 

 

Taula 59: Dades de la demanda energètica a l’hivern, habitatge passiu. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

Comparativament a destacar, el nou habitatge ha pogut millorar en guanys de calor interns (groc), ja 

que poden ésser mantinguts degut al bon aïllament i hermeticitat de l’edifici. Alhora també, la demanda 

energètica només és sol!licitada en els mesos més freds de l’any, i amb una important reducció.  

 

 

 

 

Taula 60: Dades de la demanda energètica a l’hivern, habitatge convencional. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Gràfic resum de la demanda i les pèrdues energètiques a l’hivern de l’habitatge passiu. 

Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Gràfic resum de la demanda i les pèrdues energètiques a l’hivern de l’habitatge convencional. 

Font: pròpia, PHPP 

 

 

A tenir en compte a l’hora de comparar: visualment són iguals,  

però l’escala en l’eix vertical varia considerablement 
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Per a les demandes d’estiu: 

 

Taula 61: Dades de la demanda energètica a l’estiu, habitatge passiu. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

Comparativament, a simple vista sembla no haver-hi hagut gaires canvis. Però realment la demanda 

s’ha reduït ben bé fins a la meitat (veure escala vertical). Per a comprovar-ho exactament, es pot fer 

mitjançant les taules dels valors del gràfic per a tenir-ne constància. Un exemple ben clar és la 

demanda de refrigeració, on en l’edifici convencional fregava els 10 kWh/m2 en el més de juliol, i en 

canvi al nou habitatge modificat no arriba als 5 10 kWh/m2. 

 

 

Taula 62: Dades de la demanda energètica a l’estiu, habitatge convencional. Font: pròpia, PHPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Gràfic resum de la demanda i les pèrdues energètiques a l’estiu de l’habitatge passiu. 

Font: pròpia, PHPP 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Gràfic resum de la demanda i les pèrdues energètiques a l’estiu de l’habitatge convencional. 

Font: pròpia, PHPP 

 

A tenir en compte a l’hora de comparar: visualment són iguals,  

però l’escala en l’eix vertical varia considerablement 
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Finalment, totes les dades inserides i tots els càlculs resolts, es pot afirmar la següent demanda 

específica en referència a la superfície útil en zona calefactada: 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: Resultats finals del PHPP de l’habitatge passiu. Font: pròpia, PHPP

 

 

Aquest quadre final determina de forma clara les tres exigències més importants que ha de complir la 

certificació: 

 

- Demanda de calefacció: 116 kWh/(m2a), el límit per a la Passivhaus és 15 kWh/(m2a).  

- Demanda d’electricitat/energia primària: 219 kWh/(m2a), el límit per a la Passivhaus és 120 

kWh/(m2a).  

- Demanda de calefacció: 17 kWh/(m2a), el límit per a la Passivhaus és 15 kWh/(m2a). 

 

Així doncs, l’habitatge en qüestió, construït amb la filosofia que regeix un edifici passiu, 

compleix totes les exigències marcades per la certificació alemanya Passivhaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera columna numèrica respon als valors 

reals de l’edifici estudiat.  

La darrera columna determina si aquell requisit 

és complert o no.  
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5.5 SEGONA PROPOSTA DE PASSIVHAUS 

Per a fer un estudi més intens, s’ha optat per crear una segona opció de Passivhaus la qual equivaldria 

a la opció més cara, més estalviadora d’energia, més sostenible... que la opció fins ara estudiada. En 

definitiva, la primera s’ha basat en arribar a complir els requisits de la certificació d’una manera òptima, 

fregant els límits que el PH Institut ens marca, tal i com en demostren els resultats del PHPP. la segona 

s’han col!locat vidres amb un coeficient tèrmic encara més baix, més gruix d’aïllant tèrmic als murs i 

cobertes, més captadors solars i la substitució d’una caldera de gas per una de pèllets (queda tot 

justificat a l’Annex C)     

En aquesta segona, a part de les modificacions comentades, s’han realitzat les següents les quals són 

noves modificacions, o bé que en milloren les ja exposades:  

 

- Col!locació d’envidriament de triple vidre i doble càmera amb valor de transmitància U = 0,60 

W/m2K. 

- Augment del gruix d’aïllament tèrmic en murs de fins a 120 mm. (dos panells de poliestirè extruït 

de 60 mm.). 

- Dos captadors solars més (el doble) en cada habitatge, per tant es passa dels 9,32 m2 de 

superfície captadora als 18,64 m2. 

- Substitució de la caldera mural a gas per una caldera de pèllets (biomassa) de 14,5 kW. 

 

Aquests canvis han suposat un increment del pressupost del 14% davant del pressupost de l’habitatge 

convencional, i una reducció de la demanda energètica amb els següents valors extrets de la fulla de 

càlcul del PHPP:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Resultats obtinguts de les demandes energètiques de la segona opció de Passivhaus aplicant 

les modificacions esmentades. Font: pròpia, PHPP 

 

Aquesta reducció equival, vers els resultats de l’habitatge convencional: 

- un 94’83% de reducció en la demanda de calefacció. 

- un 67,12 % de reducció en la demanda d’electricitat. 

- un 23,53 % de reducció en la demanda de refrigeració.  
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6 VALORACIÓ ECONÒMICA. RENDIBILITAT DEL PROJECTE 

Un bon projecte d’un edifici no només depèn de les millores energètiques de que disposa, dels nous i 

variats materials innovadors o de la qualitat de la posada en obra. Alhora també ha de saber respondre 

en l’aspecte econòmic ja que, com és obvi, un projecte millorat serà més car que l’original, i per tant 

s’ha de valorar si aquest augment del cost valdria la pena afegir-lo o no, en funció de quan és retornada 

la inversió, si val més la pena invertir aquests diners o hagués estat millor dipositar-los en una entitat 

bancària. El fet és treure el millor rendiment a aquests diners que ens ocasiona una inversió d’aquest 

tipus.  

 

6.1 VALORACIÓ I COMPARACIÓ 

Les següents taules mostren la valoració de les diferents opcions i la seva comparació, tant econòmica 

com de rendibilitat, recuperació de la inversió i un gràfic resum de tota la informació esmentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les següents taules mostren les dades principals de les tres opcions valorades: 
 

Taula 63 : Superfícies i demandes energètiques de cada opció. Font: pròpia 

 

 
 
Taula 64: Pressupost d’Execució Material i Pressupost final de cadascuna de les opcions. Increment dels costos calculats en comparació amb els valors de la convencional.  

Font: pròpia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els valors pressupostaris són 

extrets dels propis pressupostos 

generats per a cada opció. 

(Veure annexos A, B i C) 

Les demandes energètiques són 

valors fruits dels resultats 

obtinguts al PHPP de cada opció.  
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A continuació es mostren les dades fictícies calculades durant un període de 20 anys en base al cost 

econòmic que genera el consum energètic de l’habitatge convencional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Taula 65: Cost econòmic del consum energètic de l’habitatge convencional. Font: pròpia 

 

 

 

 

 

Les demandes energètiques són 

valors fruits dels resultats 

obtinguts al PHPP de cada opció.  

El valor acumulat és la suma dels 

dos costos que produeixen 

l’electricitat i el gas, i anar 

acumulant els resultats dels anys 

anteriors.  

Els preus del kWh de l’electricitat 

i el gas són dades actuals de 

facturació d’abril de 2013.  

Els increments anuals del preu 

del kWh han estat calculats 

segons la tendència dels últims 5 

anys.   

Els impostos i els preus fixes són 

dades actuals de facturació 

d’abril de 2013. 
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La següent taula (10) formula el mateix tipus de resultats que la taula 9, però amb la primera opció de 

l’habitatge Passivhaus. En comparació amb la taula de l’habitatge convencional, veurem que les 

demandes energètiques són més baixes, i per tant també s’han reduït els costos econòmics del 

consum energètic. 

 

 

 

 

La següent taula (11) tracta de mostrar aquesta diferència de costos econòmics entre l’habitatge 

convencional i l’habitatge Passivhaus en forma d’inversió al principi (números vermells), i estalvi al cap 

dels anys.  

 

 

 

 

 

Taula 66: Cost econòmic del consum energètic de la primera opció d’habitatge Passivhaus. Font: pròpia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 67: Estalvi que es genera durant els anys comparant el cost econòmic del consum energètic de 

l’habitatge Passivhaus (primera opció) amb l’habitatge convencional. Font: pròpia 

 

Aquesta taula ens acaba generant el moment pel qual la inversió comença a ésser rentable. A partir del 

setè any l’habitatge Passivhaus genera estalvis, comparat amb l’habitatge convencional.  

 

 

 

 

 

L’estalvi anual és la diferència entre el 

cost econòmic del consum energètic entre 

l’habitatge Passivhaus i el convencional.  

Aquets valors són la diferència entre el PEM o el pressupost 

final entre l’habitatge Passivhaus i el convencional. L’any 0 

mostra els valors de la inversió inicial.  
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Quelcom similar passa amb la segona opció d’habitatge Passivhaus, però amb més inversió, per tant 

retorn d’aquesta més tard, però alhora demanda energètica més baixa i per tant menys costos 

econòmics. 

Cal destacar les dades del pèllet, necessàries per calcular el cost per cada kWh consumit de pèllet, ja 

que el PHPP ens marca la demanda mitjançant kWh/any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 68: Cost econòmic del consum energètic de la segona opció d’habitatge Passivhaus. Font: pròpia 

 
 

 

 

 
 

 

Taula 69: Estalvi que es genera durant els anys comparant el cost econòmic del consum energètic de 

l’habitatge Passivhaus (segona opció) amb l’habitatge convencional. Font: pròpia 

 

 
 

 

 

En aquesta segona taula (13) podem observar que a partir del novè any la inversió comença a donar 

els seus fruits, en comparació amb l’altre que és al setè any. A més, si comparem la taula 13 amb la 11, 

veurem que al cap de 20 anys l’estalvi serà una mica més elevat en aquest segon cas ja que la 

demanda energètica més baixa produeix que els costos econòmics siguin més baixos i al cap de l’any 

generin més estalvi econòmic.  

 

El preu del kWh del pèllet és calculat segons el kWh 

que es consumeix per cada Kg (especificacions del 

fabricant), juntament amb el preu comercial d’un sac de 

15 Kg per a consum domèstic. 
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A continuació es presenta el resultat de tot el que s’ha exposat en les anteriors taules en una taula 

resum i en un gràfic on es mostra el progrés de cada habitatge. La taula 14 presenta els costos 

econòmics des del moment que es fa la inversió a l’any 0 (és el preu final de l’habitatge, exceptuant el 

del solar), i que durant els següents anys va acumulant aquests costos deguts a la demanda energètica 

de cada tipus d’habitatge.  

 

 

Taula 70: Resultats dels costos econòmics acumulats de la demanda energètica  

de cada habitatge. Font: pròpia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gràfic es plasma on es creen els punts on a partir d’aquell moment, una opció comença a ser més 

rentable que l’altre: 

 

- La primera opció de Passivhaus comença a ser rentable a partir dels 7 anys vers 

l’habitatge convencional. 

- La segona opció de Passivhaus comença a ser rentable a partir dels 9 anys vers 

l’habitatge convencional.  

- Entre les dues opcions de Passivhaus, la segona i més cara opció comença a ser més 

rentable que l’altre a partir dels 15 anys.  
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Figura 35: Gràfic dels costos econòmics acumulats de la demanda energètica de cada habitatge. Font: pròpia 

El cost econòmic de cada casella pertany al cost de 

l’habitatge des de l’any 0, fins a anar acumulant cada 

any el cost del consum energètic d’electricitat i gas ens 

els dos primers casos o d’electricitat i biomassa en 

l’últim.  



Projectista: Gerard Rosell Balada 

       Director: José Manuel Gómez Soberón 

 

140 

6.2 VAN I TIR DE LA INVERSIÓ 

Per a valorar si realment una inversió és rentable durant el pas del temps, existeixen unes eines, uns 

càlculs financers els quals ens ajudaran a determinar la viabilitat del projecte. Els dos indicadors que 

utilitzarem per a estudiar la viabilitat econòmica del projecte són la taxa interna de retorn (TIR) i el valor 

actual net (VAN).  

 

Per a poder portar a terme aquests càlculs, necessitem:  

 

- el valor inicial de la inversió, el qual pertany al període 0 

- el flux de caixa, que és el benefici que en traiem cada període 

- el nombre de períodes, que en el nostre cas, cada període pertany a un any 

 

A continuació es detallen les definicions i els propis càlculs per al projecte en estudi; cada indicador ha 

estat calculat dos cops, degut a que s’han estudiat les dues opcions d’habitatge Passivhaus. 

6.2.1 Definicions 

Taxa interna de retorn (TIR) 

Aquest indicador ens marca la rendibilitat real de la inversió, donant com a resultat el tipus d’interès 

equiparable a que la inversió fos rentable. Per tant, el valor d’aquest resultat és la taxa a aplicar al VAN 

per a que el seu valor sigui igual a 0, i conseqüentment la taxa límit per a evitar que la inversió no 

generi pèrdues econòmiques al cap d’un nombre concret d’anys. Si aquest paràmetre és molt elevat, 

estarem davant d’una bona opció d’inversió, ja que possiblement no es trobin aquests tipus d’interès 

tant elevats. 

 

Si es calcula la TIR per a cada període, podrem observar a partir de quin període podrem dir que la 

inversió és millor que la opció de tenir els diners invertits al banc, per exemple.  

 

Valor actual net (VAN) 

Aquest indicador ens determina quin seria el benefici real de la inversió tenint en compte la inflació, la 

qual com s’ha citat anteriorment, si diem que inflació = TIR, el resultat del VAN serà 0. És doncs, el 

valor present d’un determinat flux de caixa futurs, originats per una inversió.  

 

Aquesta inflació, podem intuir el seu valor, però no podem saber-ho amb exactitud ja que pot variar 

durant els anys, degut a èpoques de bonança o èpoques de crisi econòmica. Una de les maneres per 

poder treure conclusions és fer un anàlisi de sensibilitat, veient diferents hipòtesis, on en cadascuna es 

crea un escenari diferent i per tant podem prendre decisions.  

6.2.2 Resultats 

Per a la primera opció estudiada de Passivhaus, obtenim els següents resultats: 

 

Taula 71: TIR i diferents hipòtesis de VAN en funció dels períodes i fluxos de la primera opció de 

Passivhaus. Font: pròpia 

 
 

El període 0 pertany a la inversió que s’ha de fer de més, comparat amb l’edifici convencional. La resta 

de períodes mostren l’estalvi econòmic generat a la reducció de consum energètic que ens proporciona 

la casa passiva.  

 

Pel que fa a la TIR, podem veure que en cada període ens marca el % que hauria d’haver-hi d’inflació 

per a que la inversió fos rentable a partir d’aquell any. La inversió és rentable en el moment en que la 

TIR és superior a 0 (valor positiu). 

 

I en quant al VAN, com ja s’ha comentat la inflació és un valor que cal respectar ja que pot variar durant 

el temps. Així doncs, s’han creat tres hipòtesis amb el % de descompte (inflació) diferent, per a crear 

tres escenaris diferents i veure les seves diferències per treure’n conclusions (figura 35).  
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Figura 36: Gràfic comparatiu de les diferents hipòtesis de VAN en la primera opció de Passivhaus.  

Font: pròpia  

 

En el gràfic comparatiu dels VAN’s calculats amb diferents inflacions (figura 35) observem que tots tres 

obtindrem rendibilitat al cap de com a molt 9 anys. Tot depèn del % de descompte, ja que com més alt 

sigui, més trigarem a recuperar la inversió, però tot i així la inversió és segura fins i tot en l’escenari 

més desfavorable.  

 

És a dir, podríem afirmar que en un hipotètic cas de que haguéssim de decidir entre invertir els diners 

en acabar construint la Passivhaus o ingressar-los en un banc a llarg termini que ens donessin una 

rendibilitat del 6% durant 20 anys (escenari fictici), al cap de 9 anys la inversió per a la Passivhaus 

seria més rentable que l’ingrés bancari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segona opció de Passivhaus obtenim valors similars; la inversió és major, i per tant la recuperació  

del capital també, però tot i així també ens assegura que és segura, perquè podrà ésser recuperada 

fins i tot amb un de descompte del 6%.  

 

Taula 72: TIR i diferents hipòtesis de VAN en funció dels períodes i fluxos de la segona opció de 

Passivhaus. Font: pròpia

 

 

En aquest cas veiem que en la pitjor hipòtesi, no recuperaríem i no seria millor la opció de la casa 

passiva, fins a partir del període 12.  

 

Tot i que siguin molts anys per a recuperar la inversió, són resultats molt favorables, ja que en principi 

els habitatges estan creats per a tenir una vida útil de 100 anys, i prorrogables si es van efectuant 

accions de reforma i rehabilitació.  
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El gràfic (figura 36) ens acaba mostrant,  igual que en el cas anterior, el moment en que la inversió 

comença a ser rentable, que és quan la línia talla amb l’eix horitzontal, i alhora ens informa del període 

en que això succeeix.  

 

 
Figura 37: Gràfic comparatiu de les diferents hipòtesis de VAN en la segona opció de Passivhaus.  

Font: pròpia 

 

Per tant doncs, qualsevol de les dues opcions de Passivhaus acabarien sent més rentables que 

ingressant els diners en un banc on ens donés una rendibilitat del 6% d’interessos al cap de 20 anys.  
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7 CONCLUSIONS 

Un cop desenvolupat el projecte, havent obtingut tots els resultats i valoracions, se’n poden extreure les 

següents conclusions. 

 

7.1 GENERALS 

Tot i la singularitat del projecte, enfocat a una manera de projectar i construir, el conjunt en sí ha 

comprès molts aspectes diferents i s’ha arribat a assolir i consolidar coneixements molt generals 

d’àmbit conceptual i constructiu. S’han tractat molts processos que durant un projecte arquitectònic 

qualsevol hi incideixen amb força: aplicació de normativa, projecció en plànols, disseny d’instal!lacions i 

creació amidaments i pressupostos. 

 

La certificació Passivhaus prové de l’estat europeu alemany, i és posada en pràctica en tot el nord 

d’Europa amb nombrosos casos exitosos degut a que ha estat dissenyat per a donar resposta a aquest 

tipus de situació geogràfica i climatologia. No obstant, els propis pares de la certificació, volen anar més 

enllà fent arribar l’estàndard a arreu del món, i és que l’edificació passiva pot aplicar-se en qualsevol 

tipus de clima, sempre i quan cada projecte es prengui i s’estudiï com a únic i vàlid per a aquell mateix.  

 

Creiem que tot i els temps que corren, la construcció hauria d’evolucionar cap al sector de la 

sostenibilitat, pel bé de la societat i del planeta en general. Cal construir amb sentit, amb seny i aplicant 

la qualitat necessària per a assolir edificis respectuosos amb el medi ambient i alhora confortables per 

a les persones que els habitin.  

 

7.2 ESPECÍFIQUES 

 

El projecte que s’ha desenvolupat, ha volgut mostrar la viabilitat d’aquest tipus d’edificacions en el 

nostre país, o dit d’una altra manera, en una part del sud d’Europa. Els resultats han estat satisfactoris, 

podent assolir les exigències que ens marca la certificació, reduint la demanda energètica i les 

emissions de CO2 de manera considerable, i obtenint una rendibilitat a mig termini pel que fa en 

l’aspecte econòmic. En comparació amb altres dades obtingudes d’altres projectes similars de 

referència, la reducció de demanda energètica i l’augment del pressupost han estat valors similars i per 

tant els podem donar com a vàlids i coherents.   

 

Si precisem en dades numèriques, la reducció en demanda de calefacció ha estat de més del 80%, en 

electricitat d’un 57%, i en refrigeració ha estat en gairebé un 30%. Les emissions de CO2 s’han pogut 

reduir en un 20%, i l’increment del pressupost  en execució material ha estat d’un 10%.  

Són dades molt satisfactòries, ja que tot i l’elevat preu final, l’increment en el pressupost ha estat 

raonable i justificat degut a l’alta reducció en demanda energètica, i per tant l’estalvi econòmic generat 

al llarg dels anys.  

 

S’ha observat també que es poden arribar a solucions altament eficients, com la segona opció de 

Passivhaus, on l’increment del 15% del pressupost ha pogut generar el 95% de reducció en calefacció, 

67% en electricitat i ha mantingut la reducció de refrigeració al 20%.  

No obstant, creiem que la primera opció estudiada ha complert els objectius de reducció i 

pressupostaris de manera exitosa.  

 

7.3 PERSONALS 

El fet de fer les coses bé, amb rigor, sentit, i aplicant els criteris de sostenibilitat i respecte al medi 

ambient, són conceptes que vaig voler que en el meu Projecte de Final de Grau en formessin part, per 

a poder aportar quelcom a aquest tipus de construcció, i en definitiva,  poder aprendre i conèixer com 

desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. La certificació Passivhaus comparteix aquesta 

filosofia, per tant vaig creure que aplicar-la per aprendre d’ella m’aportaria el que buscava. 

 

El present projecte m’ha servit per a acabar assolint coneixements que durant el Grau han mancat, i 

que creia interessants per a poder tenir altres competències específiques en un camp en concret. He 

arribat a comprendre com fer treballar tèrmicament un edifici de manera eficient, a crear solucions 

constructives que tenen en compte els aspectes tèrmics, a conèixer el món comercial de la construcció 

enfocat a la sostenibilitat i a saber interpretar i analitzar els diferents valors dels càlculs que fan 

referència a la demanda energètica, pèrdues i guanys de calor i factors de reducció per ombres entre 

molts d’altres. 

 

Alhora també, he pogut consolidar coneixements generals que durant la carrera no havien quedat prou 

concebuts, i que amb l’autoaprenentatge i el suport del tutor he pogut acabar comprenent. I per últim i 

no menys important, també he pogut desenvolupar habilitats d’organització del projecte, planificació de 

reunions bisetmanals o mensuals amb el tutor i gestió de documentació i dades, aspectes vitals a 

emprar quan hom desenvolupa un projecte d’aquestes característiques.  
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