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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 

a donar resposta als 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, des del Passivhaus 

Institut s’ha creat 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 que respon a les necessitats que requereix la certificació alemana. 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.  


