
L’estàndard Passivhaus al clima mediterrani:  
estudi de casos d’habitatges unifamiliars a Catalunya 

 

Teresa Sumerakin Amich 
Treball Final de Grau 

Grau en Estudis d’Arquitectura | ETSAB 2020 
Tutora: Ariadna Perich Capdeferro 

Línia del tribunal: Tecnologia 
https://tersumami96.wixsite.com/sumerakinteresa 

 

https://tersumami96.wixsite.com/sumerakinteresa


L’estàndard Passivhaus al clima mediterrani

 2



L’estàndard Passivhaus al clima mediterrani

Continguts 

1. Motivació i Objectius 4 

2. Introdució: de l’arquitectura vernacular a l’actualitat 5 

3. Normativa actual 7 

3.1 Directives europees i nZEB 7 

3.2 Normativa segons CTE 8 

3.3 Normalització de la sostenibilitat 8 

4. L’estàndard Passivhaus 10 

4.1  Definició  10 

4.2 Context històric 10 

4.3 Situació actual 11 

4.4 Requisits i exigències 11 

4.5 Principis bàsics 12 

4.6  Beneficis 13 

5. Casos d’estudi al clima mediterrani 15 

5.1 Casa passiva Bunyesc 16 

5.2 Casa Passiv-Palau 19 

5.3 HuLoHaus 22 

5.3 La Caseta 25 

6. Conclusions 28 

6.1 Taula comparativa dels casos 28 

6.2 Adaptació al clima mediterrani 29 

6.3 Reflexió final 31 

7. Annexos 32 

7.1 Taula gràfica comparativa dels casos 33 

7.2 Resum gràfic 34 

Bibliografia 38 

Procedècncia de les imatges 38

 3



L’estàndard Passivhaus al clima mediterrani

1. Motivació i Objectius 
Al llarg d'aquests últims anys el terme canvi climà-
tic ha guanyat importància dia rere dia i actualment 
és pràcticament impossible ignorar el que està pas-
sant davant els nostres ulls. M'he adonat de la res-
ponsabilitat que tenim com a individus a l'hora de 
fer front a aquest gran problema que afecta i ame-
naça a tot el nostre planeta i m'he preguntat què 
podria aportar com a arquitecta. 

L'energia  necessària  per la construcció, el mante-
niment i l'ús dels edificis suposa el 40% del consum 
energètic a la Unió Europea . Per entendre 1

millor aquest percentatge, en una escala menor, els 
edificis contribueixen  fins a un 56% a la contami-
nació de les nostres ciutats, comparat amb un 13% 
que prové de les emissions dels vehicles.  2

Tenint això en compte, si plantegem l'arquitectura 
d'una altra manera, pot convertir-se en una eina 
per combatre aquesta problemàtica. Durant el cin-
què curs d'arquitectura vaig decidir enfocar els úl-
tims projectes en una arquitectura més sostenible, 
vaig optar per un projecte que requeria una cons-
trucció en fusta i una consideració en 
l'eficiència  energètica  de l'edifici. Aquest projecte 
anava de la mà d'un seminari que pretenia immer-
gir a l'alumne en la fusta com a material de cons-
trucció, i de diverses conferències donades per ar-
quitectes que dominen aquest àmbit. Donat aquest 
context, vaig decidir realitzar el treball final de grau 
de manera que pogués ampliar i complementar 
aquest coneixement dins el mateix àmbit d'estudi, 
que al mateix temps trobo crucial per a fer front a 
l'emergència climàtica. 

L'estàndard Passivhaus és un certificat en l'àmbit de 
la construcció desenvolupat a Alemanya per donar 

resposta a aquest problema. Partint del clima con-
tinental d'Alemanya, es qüestiona quines són les 
principals modificacions dels requeriments bàsics 
de l'estàndard Passivhaus per una bona adaptació 
a un clima més càlid com és el mediterrani. L'ob-
jectiu global del treball és doncs, per una part en-
tendre i donar a conèixer aquest tipus de construc-
ció energèticament eficient i d'altra banda identifi-
car aquestes modificacions per donar lloc al se-
güent objectiu d'aquest treball: la divulgació i 
la conscienciació de les persones sobre aquest tipus 
d'arquitectura. Es proposa resumir el contingut 
gràficament, per tal de dotar a la població del co-
neixement necessari per a treure profit i gaudir de 
tots els avantatges que  aquesta  arquitectura com-
porta, tant pels ocupants com per al planeta. D’a-
questa manera, el treball es converteix en una meta 
personal amb la qual culmino els coneixements 
adquirits i interessos despertats durant els anys 
d’aquesta llarga etapa. 

El treball s'estructurarà en quatre blocs: el primer 
serà una introducció a l'arquitectura passiva, pas-
sant primer per l'arquitectura vernacular i explicant 
l'actual normativa europea i espanyola que conside-
ren el tema d'estalvi d'energia en l'edificació. El 
segon bloc es basarà a explicar què és, com funcio-
na i quins són els pr incipis bàsics de 
l'estàndard Passivhaus. Seguidament es farà l'estudi 
de diferents casos d'edificis seguint el model Pas-
sivhaus  a Catalunya, per tal de poder extreure'n 
unes conclusions que responguin a la hipòtesi 
plantejada. Finalment, aquesta informació serà re-
sumida gràficament. 

Paraules clau:  Passivhaus, eficiència energètica 
clima, sostenibilitat, bioclimàtic, vernacular, passiu. 

 Segons “United Nations Sustainable Developments Goals” 1

 Michael Wassouf. (2014). De la casa pasiva al estándar Passivhaus: La arquitectura pasiva en climas cálidos. Gustavo Gili.  2
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2. Introdució: de l’arquitectura vernacular a l’actualitat 

L'arquitectura passiva entesa com a aquella que 
s'adapta a les condicions climàtiques del seu en-
torn, existeix des de fa milers d'anys. Hi ha nom-
brosos exemples d'arquitectura vernacular que res-
ponen a les necessitats de la gent segons  l'època  i 
ubicació geogràfica  en què  es troben. Així doncs, 
podem dir que l'arquitectura popular és el  llen-
guatge arquitectònic de la gent, per tant, està to-
talment vinculat a la tradició, la cultura, el lloc, la 
tècnica... i per tant, necessàriament vinculat al cli-
ma i als materials que es disposa en el moment, 
essent així, arquitectura passiva. 
 
Molts anys enrere en climes càlids, els edificis 
normalment solien estar  constituïts  per poc més 
que una coberta que actua com a para-sol o aixo-
pluc:“we first spread a parasol to throw shadow on t
he earth, and in the shadow we put together a hou-
se" —escriu el  novel·lista  japonès Tanizaki. Això 3

es pot veure d'alguna manera  reflectit  a l'antiga 
Grècia, quan Sòcrates introdueix una tipologia edi-
ficatòria que, partint de la casa grega proposa una 
modificació en planta i en secció per donar-li una 
f or m a t r ap e z oi d a l a a q u e s t a , o bt e n i nt 
un megaron que orientant a sud i amb un pòrtic en 
voladís, aconsegueix una major captació d'energia 
durant l'hivern i una protecció solar a l'estiu. 
Aquesta mateixa estratègia segueix sent vigent avui 
dia, de fet, és la base fonamental dels habitatges 
eficients en climes càlids com el mediterrani, sigui 
en forma de porxo o  de qualsevol altra tipus de 
protecció solar. 

Un altre exemple d'arquitectura bioclimàtica són 
les cobertes a dues aigües tocant a terra (fig.1), ca-
racterístiques de l'arquitectura vernacular d'algu-
nes regions al nord del Japó. Eren construïdes amb 
materials locals, com la palla, que a part de ser un 
material natural i abundant, afavorien al confort de  

 Rudofsky, B. (1964). Architecture without architects, an introduction to nonpedigreed architecture.The Museum of Modern Art: 3

Distributed by Doubleday, Garden City, N.Y. 
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| fig.1: la coberta de palla a dues aigües japonesa 

| fig.0: megaron grec de Sòcrates  

| fig.2: Espigueiros, Porgugal. 
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l’habitant actuant com a aïllant tant pel fred com 
per la calor. 

L’arquitectura vernacular no sempre fa referència al 
confort de la persona dins un edifici, sinó que tam-
bé respon a altres necessitats alienes a l’habitatge, 
com ara la reserva d’aliments. Els espigueiros a Por-
tugal (fig.2) en són un exemple. Graners que ser-
vien per emmagatzemar i assecar de blat col·locant-
los a una posició privilegiada per aprofitar el vent 
(per ventilar) i per facilitar el transport del gra al 
castell en cas d’invasió. 

Aquesta tradició d’allò local, que sempre afavoria a 
la component energètica, ha anat diluint-se al llarg 
del segle XX, especialment després de la Primera 
Guerra Mundial amb l’arribada de l’Estil Interna-
cional, el qual el mateix nom ja fa referència a una 
desvinculació de lo local mencionat anteriorment. 
Aquest estil arquitectònic desenvolupat en tot el 
món, buscava un llenguatge innovador, una nova 
manera de construir i interpretar l’arquitectura, 
trencant totalment amb la tradició del lloc. Així 
doncs, els projectes responien a caràcters estètics, 
funcionals i econòmics i apareixien noves geome-
tries i nous materials de caire industrial com ara el 
vidre, l’acer o el formigó. D’aquesta manera ens 
hem anat allunyant de la relació de l’edifici amb el 
lloc i el clima, i ens hem acostat a una arquitectura 
industrialitzada que no té en compte les condicions 
del seu entorn. 

Més endavant, en esclatar la primera crisi del pe-
troli durant el 1973, brota una preocupació pels 
aspectes mediambientals que han evolucionat i han 
anat creixent fins a l’actual preocupació sobre el 
canvi climàtic, majoritàriament causat per l’emissió 
de gasos generalment produïts en la producció 
d’energia. : 4

“el IV Informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC: Inter-
governmental Panel on Climate Change) donde se 
estima con una gran probabilidad (superior al 90 
%) que la causa del calentamiento global del plane-
ta son las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
que se derivan de las actividades humanas.” “En el 
período de 1996-2005 se han registrado once de los 
doce años más cálidos desde que existen los regis-
tros meteorológicos (1850)”.  5

 Michael Wassouf. (2014). De la casa pasiva al estándar Passivhaus: La arquitectura pasiva en climas cálidos. Gustavo Gili.4

 Dades segons: Levine, M., et al., Residential and Commercial Buildings, en Metz, B. et al. (eds.), Climate Change 2007: Mitigation. 5

Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the In- tergovernmental Panel on Climate Change, Cam-
bridge University Press, Cambridge/Nueva York, 2007. 
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3. Normativa actual 

3.1 Directives europees i nZEB 

Per tal de combatre el canvi climàtic i complir amb 
el compromís de mantenir la temperatura global 
per sota dels 2ºC i reduir pel 2020 les emissions 
totals de gasos d’efecte hivernacle en un 20% com a 
mínim respecte als nivells del 1990, la Directiva 
2010/31 del Parlament Europeu i del Consell, resol-
ta el 19 de maig del 2010 i relativa a l’eficiència 
energètica dels edificis, estableix una sèrie de me-
sures més exigents a les anteriors proposades a l’an-
tiga Directiva 2002/91/CE.  6

L’article 9 d’aquesta Directiva defineix que els Estats 
membres asseguraràn que pel 31 de desembre de 
2020, tots els edificis nous siguin edificis de con-
sum quasi zero, i que després del 31 de desembre 
de 2018, els edificis nous que estiguin ocupats i 
siguin propietat d’autoritats públiques siguin edifi-
cis de consum d’energia quasi zero.  Amb aquesta 7

directiva apareix un terme nou, els “edificis de con-
sum quasi zero” o en anglès “nearly zero energy 
building” (nZEB) que a l’article 2 el defineix com a 
edifici amb un nivell d’eficiència energètica molt 
alta. La quantitat quasi nul·la o molt baixa d’energia 
requerida, haurà de ser coberta, en la major mesura 
possible, per energia procedent de fonts renovables, 
inclosa l’energia procedent de fonts renovables pro-
duïda in situ o a l’entorn.  Tot i aquesta definició, la 8

directiva no indica exactament com arribar a asso-
lir les exigències dels nZEB. 

Actualment però, existeix una directiva més recent, 
aprovada el 2018, la qual modifica la mencionada 
anteriorment i la Directiva 2012/27UE relativa a 

l’eficiència energètica. Aquesta és més ambiciosa, ja 
que estableix reduir almenys un 40% els gasos 
d’efecte hivernacle d’aquí fins el 2030 en compara-
ció a l'any1990. A més, incrementa l’eficiència 
energètica dels edificis i fomenta la rehabilitació 
mentres que defineix l’edifici de consum quasi nul 
establint-ne una normativa i unes mesures de dis-
seny.  

La normativa nZEB té com a objectiu facilitar la 
transició cap a l’energia neta a Europa, proporcio-
nant un marc legislatiu estable, competitiu, soste-
nible i adaptable. Per tal de reduir el consum ener-
gètic, els edificis nous hauran de ser dissenyats te-
nint en compte i analitzant aspectes com la situació 
geogràfica, les condicions climàtiques de l’entorn 
de l’edifici, l’entorn proper, la disponibilitat de re-
cursos i l’ús que es farà de l’edifici, tal com feia l’ar-
quitectura tradicional. Les estratègies proposades 
per la directiva europea per a complir-ho són: 
• Disminuir la demanda d’energia, amb mesures 

passives, arquitectòniques i de disseny. 
• Augmentar el rendiment de les instal·lacions i 

equips dels edificis per disminur el consum. 
• Fomentar la producció d’energia amb fonts 

d’energia renovable. 
• Mesurar i monitoritzar els consums energètics, la 

producció d’energia i els paràmetres ambientals 
per conèixer com, quan i on consumim energia. 

• Millorar els hàbits de consum dels usuaris de 
l’edifici.  9

Cada Estat membre haurà d’adaptar aquesta defini-
ció i hauran de prendre mesures necessàries per 
garantir que els edificis nous compleixin amb els 
requisits mínims d’eficiència energètica establerta 
per la directiva.  En el cas d’Espanya d’edifici 10

 Directiva 2010/31/UE del parlamento europeo y del consejo6

 Directiva 2010/31/UE del parlamento europeo y del consejo (Artículo 9)7

 Directiva 2010/31/UE del parlamento europeo y del consejo (Artículo 2)8

 Insitut Català de l’Energia, Edificis de consum gairebé nul (http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/consum_nul/9

index.html)
 Directiva 2018/844/UE del parlamento europeo y del consejo (Artículo 6)10

 7

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/consum_nul/index.html
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/consum_nul/index.html
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nZEB és aquell que compleix amb les exigències 
reglamentàries establertes en el Document Bàsic 
“DB HE Ahorro de Energía” del “Código Técnico 
de la Edificación” (CTE). 

3.2 Normativa segons CTE 

Com ja s’ha dit, a l’estat Espanyol, el Document 
Bàsic “DB HE Ahorro de Energía” del CTE aprovat 
el desembre del 2019 és el que estableix les regula-
cions demanades. Pel que fa a la construcció de 
l'edifici tenim, per una banda l’apartat HE 0 que 
estableix les limitacions del consum energètic, que 
s’apliquen a edificis de nova construcció i interven-
cions en edificis existents de certes característiques. 
A més, es limitarà en funció de la zona climàtica 
d’hivern de la ubicació, de l’ús de l’edifici i, en cas 
dels edificis existents, de l’abast de la intervenció.  
D’altra banda, el HE 1 regularà les condicions per 
controlar la demanda energètica, les quals tenen a 
veure amb una adequada envolupant tèrmica que 
haurà de respondre a un benestar tèrmic i haurà de 
limitar les necessitats d’energia primària, definida 
per l’annex A: 

“Energía primaria: energía suministrada al edificio 
procedente de fuentes renovables y no renovables, 
que no ha sufrido ningún proceso previo de con-
versión o transformación. Es la energía contenida 
en los combustibles y otras fuentes de energía e 
incluye la energía necesaria para generar la energía 

final consumida, incluyendo las pérdidas por su 
transporte hasta el edificio, almacenamiento, etc.”   11

Energia primària = Energia final + Pèrdues en 
transformació +Pèrdues en transport 

3.3 Normalització de la sostenibili-
tat 

Per donar resposta a aquestes demandes referents a 
la sostenibilitat, durant els últims anys han apare-
gut una sèrie de normes. Aquestes estan clarament 
jerarquitzades segons la seva exigència. Al capda-
munt de la piràmide trobem els estàndards de 
construcció, al mig es troben les certificacions am-
bientals i finalment les normatives nacionals. 

Les normatives nacionals doncs, donen unes solu-
cions bàsiques basades en les tècniques i solucions 
constructives que es van adaptant a les necessitats 
de la societat. En l’àmbit internacional corresponen 
a les directives europees ja mencionades, i en l’àm-
bit nacional quedarien recollides en el DB HE del 
CTE.  

Les certificacions medioambientals en canvi, quan-
tifiquen i controlen els aspectes de la sostenibilitat 
d’una manera més completa. Durant els últims 
anys s’han creat unes normes ISO (Organització 
Internacional per l’Estandarització) que intenten  

 Documento Básico Ahorro de Energía, 20 desembre 2019 (anex A.terminologia)11
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|fig.3 Esquema energia primària 
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englobar tots aquests aspectes per tal de crear un 
sistema més estandarditzat. Arran d’aquestes nor-
mes ISO s’han creat diferents eines per quantificar 
la sostenibilitat d’un projecte, però cap d’elles no 
proposa solucions ni processos concrets per arribar 
als objectius. A diferència de les normatives nacio-
nals, les certificacions mediambientals són de caire 
voluntari, però podrien arribar a servir per futures 
normatives nacionals de caràcter obligatori. 

Els estàndards de construcció, a més de quantificar  
els aspectes de la sostenibilitat, també ofereixen un 
paquet de solucions concretes per tal d’aconseguir 
els objectius. Per tant, aquests són molt més exi-
gents però a la vegada més eficaços en quan a efi-
ciència energètica en l’edificació. Un dels estàndars 
més coneguts internacionalment és el Passivhaus, 
desenvolupat a Alemania des de finals dels anys 
80.  12

|fig.4 Piràmide de normalització de la sostenibilitat. 

 Michael Wassouf. (2014). De la casa pasiva al estándar Passivhaus: La arquitectura pasiva en climas cálidos. Gustavo Gili.12
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4. L’estàndard Passivhaus 

4.1  Definició  

El Passivhaus és un estàndard de construcció ener-
gèticament eficient, amb un bon confort interior i 
al mateix temps amb un cost assequible.  13

Aquest concepte de construcció internacional ha 
estat estudiat, analitzat i provat durant quasi trenta 
anys i ha obtingut excel·lents resultats en uns 
60.000 edificis construïts amb la seva certificació 
arreu del món . 14

L’objectiu principal d’aquest tipus de construcció és 
doncs, obtenir uns alts nivells de confort interior 
mantenint un consum energètic molt baix, això 
comportaria un gran estalvi en la factura energèti-
ca. Per assolir-ho, es basa en uns criteris de disseny 
que permeten l’aprofitament de l’energia i de llum 
natural. A la vegada, les altes exigències tècniques i 
constructives, contribueixen a l’excel·lent condicio-
nament tèrmic.   15

 

| fig.5: Dr. Wolfgang Feist, director del Passivhaus 
Institute. 

4.2 Context històric 

Després de les diverses crisis energètiques, ressor-
geix l’interès pel desenvolupament i l’estudi de l’ar-
quitectura passiva i de l’aprofitament de l’energia 
solar i les condicions climàtiques en l’edificació. 

A finals de la dècada del 1980, Wolfgang Feist, ac-
tual director del Passivhaus Institut de Darmstadt, i 
Bo Adamson, van establir unes pautes per definir 
un habitatge Passivhaus que assegurava el confort a 
l’hivern, tornant a utilitzar els antics conceptes que 
marquen l’arquitectura passiva i afegint-ne de nous 
com la ventilació de doble flux amb recuperació de 
calor.12 Els pioners van descobrir que quan la cà-
rrega per calefacció no superava els 10W/m2 de 
superfície útil, era possible subministrar la calor 
necessària per mantenir el confort a l’hivern mitja-
nçant el tipus de ventilació mencionat.  D’aquesta 16

manera s’estalviaven els radiadors o el terra radiant  
convencionals, obtenint un confort òptim amb 
molt poca energia. 
 

| fig.6: primer edifici Passivhaus a Darmstadt, Ale-
mania, 1991. 

 Passivhaus Insitute, https://passivehouse.com/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.htm13

 Passipedia, https://passipedia.org/examples14

 Energiehaus, edificios pasivos, http://www.energiehaus.es/15

  Michael Wassouf. (2014). De la casa pasiva al estándar Passivhaus: La arquitectura pasiva en climas cálidos. Gustavo Gili.16
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El 1991 es va construir el primer edifici Passivhaus 
a la ciutat alemanya de Darmstadt. Es tracta d’un 
edifici plurifamiliar, compost per 4 habitatges de 
156m2 cada un col·locats en línia. Des de la finalit-
zació de la seva construcció, ha estat monitoritzat i 
ha demostrat un funcionament energètic excel·lent.  

4.3 Situació actual 

Com ja s’explica al començament d’aquest apartat, 
avui dia existeixen uns 60.000 edificis amb la certi-
ficació Passivhaus a tot el món. Per extreure gràfics 
comparatius sobre el nombre de casos utilitzarem 
les dades proporcionades pel Passivhaus Database, 
una plataforma que recull alguns dels projectes 
Passivhaus arreu del món. En aquesta plataforma 
hi ha un total de 4.917 edificis registrats. 

Donat que l’estàndard va ser desenvolupat a Ale-
manya, aquest és el país on més edificis Passivhaus 
podem trobar, amb un total de 2.364 casos. El seu 
país veí, Àustria és el segon país amb més casos 
d’edificis certificats amb l’estàndard, amb una xifra 
de 1.056. Tal com mostren els gràfics doncs, 
aquests dos països junts contenen quasi el 70% de 
les edificacions Passivhaus. A Espanya en canvi, 
només es troben un 3,6% dels casos que correspo-
nen a 180 edificis, 80 dels quals es troben a Cata-
lunya. Tot i que durant els últims anys l’estàndard 
ha crescut molt tant a nivell internacional com a 
nivell nacional, encara hi ha escassos projectes Pas-
sivhaus a Espanya. A primer cop d’ull, un habitatge 
situat a una localitat de clima mediterrani hauria 
d’assolir amb més facilitat els requeriments de l’es-
tàndard, ja que aquests, han estat plantejats i esta-
blerts en un clima continental, força més extrem 
que el primer.  Però també és cert que a vegades, se 
sol pensar que en climes càlids-temperats, els edifi-
cis sostenibles no són necessaris, ja que el clima és 
més benigne, però és tot el contrari perquè les de-
mandes energètiques són altes tant a l’hivern com a 
l’estiu. 

 

4.4 Requisits i exigències 

Un habitatge Passivhaus permet un estalvi energè-
tic en calefacció i refrigeració de fins a un 90% 
comparat amb les edificacions tradicionals i fins a 
un 75% comparat amb les noves edificacions. Així 
doncs, la poca energia suplementaria que requerei-
xen es poden cobrir fàcilment amb energies reno-
vables, reduint encara més l’ús d’energies primàries.  
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| fig.9: Gràfic estalvi energètic Passivhaus 

Per aconseguir l’alt confort interior que caracteritza 
aquest estàndard, s’utilitzen fonts d’energia de l’in-
terior de l’edifici: l’escalfor corporal dels habitants o 
l’energia solar que entra per les obertures de l’edifi-
ci. Aquestes hauran de ser apropiades, amb un bon 
aïllament tèrmic igual que la resta de l’envolupant 
de l’edifici (murs, forjats i coberta), així es conser-
varà l’escalfor durant l’hivern i es protegirà de la 
calor a l’estiu. A més, l’edifici necessitarà un sistema 
de ventilació constant, que regenerarà l’aire, creant 
un ambient de bona qualitat i sense causar corrents 
d’aire desagradable.  17

Si traduïm aquesta explicació en dades numèri-
ques, obtenim les exigències del Passivhaus: 

• La demanda energètica per calefacció i refrige-
ració no pot superar els 15 kWh/(m2a) (quilo-
watts hora per cada metre quadrat de superfície 
útil), o una càrrega màxima de 10W/m2. 

• El consum energètic total d’energia primària no 
pot superar els 120 kWh/(m2a). Però el futur és 
l’energia renovable, que no pot superar els 60 
kWh/(m2a). 

• L’hermeticitat al pas de l’aire ha de ser inferior a 
0,6 /h (renovacions per hora) a una diferència de 
pressió de 50Pa (Pascals).  18

4.5 Principis bàsics 

Per complir amb aquestes exigències, el propi es-
tàndard proposa una sèrie de principis bàsics. Se-
gons el Passivhaus Institute en són cinc: 

I. Bon aïllament tèrmic 
El principi més important per la construcció ener-
gèticament eficient és un aïllament continu, tant en 
façana com en coberta i solera.14 Aquest millora el 
comportament tèrmic de l’edifici, sobretot a l’hi-
vern quan la diferència de temperatura entre l’inte-
rior i l’exterior és major, impedint la transmissió de 
calor cap a l’exterior. L’objectiu és optimitzar el 
gruix de l’aïllament depenent del clima i trobar el 
punt d’inflexió a partir del qual un augment del 
gruix és poc rellevant per la millora de l’eficiència 
energètica. L’estàndard proposa per a climes freds 
una transmitància U=0,15W/(m2K),  però aquesta 19

dependrà del gruix i dels materials que componen 
l’envolvent, així que també pot variar en funció del 
clima.14 

II. Finestres d’altes prestacions 
En aquest aspecte l’estàndard és força estricte, pel 
fet que les finestres són un dels punts més dèbils  
de l’envolupant en la construcció energèticament 
eficient. Així doncs, el Passivhaus defineix que 
s’haurà d’assegurar que les fusteries estiguin ben 
aïllades (de baixa transmitància) i estiguin ben col·-
locades i orientades per evitar pèrdues per infiltra-
ció. A més, l’estàndard exigeix la utilització de fi-
nestres amb doble o triple vidre omplides amb ga-
sos nobles com argó o criptó per prevenir la trans-
missió de calor. Per a climes freds-temperats 
s’aconsella una transmitància U= 0,8 W/(m2K) o 
menys, amb factor solar  del 50% per als vidres.17 20

 Passipedia, https://passipedia.org/17

 Passive House Institute, https://passivehouse.com/18

 Passivhaus Insititute, https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-require19 -
ments.htm

Factor solar: augment de l’energia tèrmica d’un espai interior després de ser exposada a la radiació solar.20
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III. Sistema de ventilació mecànica 
A diferència de l’aïllament o les finestres, el sistema 
de ventilació mecànica amb recuperador de calor, 
no se sol trobar en edificacions tradicionals i en 
canvi, és primordial en un edifici Passivhaus. 
Aquest sistema permet renovar l’aire en males con-
dicions higièniques de l’interior de l’habitatge i 
subministrar-ne de fresc de l’exterior, garantint així, 
una atmosfera interna sana, confortable i sense ga-
sos o partícules perjudicials per a l’ésser humà. Du-
rant aquest procés, l’aparell aprofita l’energia que 
conté l’aire viciat de l’interior per pre-condicionar 
l’aire que entra de l’exterior, que també és filtrat. Per 
minimitzar la demanda energètica, el Passivhaus 
estableix una renovació d’aire d’un 30% del volum 
dels espais interiors.17 

IV. Hermeticitat al pas de  l’aire 
De la mateixa manera que les finestres són un punt 
dèbil en l’envolupant de l’edifici, les juntes cons-
tructives també ho són, i més tenint en compte l’alt 
aïllament tèrmic de les cases passives. S’hauran 
d’executar molt bé aquestes juntes per tal de per-
metre un bon funcionament del sistema de ventila-
ció mecànica, evitar pèrdues energètiques per infil-
tració no desitjades i fugir d’un desconfort d’aire 
interior, condensacions i humitats. Per garantir 
aquesta hermeticitat, l’estàndard proposa una prova 
de pressurització anomenada Blower-Door, que 
consisteix en generar una diferència de pressió de 
50 Pascals mitjançant un ventilador que es col·loca 
en una obertura de l’edifici. El resultat de la prova 
no pot ser superior a 0,6 renovacions d’aire per 
hora (n50=0,6/h).17 

V. Absència de ponts tèrmics 
Els ponts tèrmics són punts del tancament exterior 
amb més intercanvi d’energia que la resta de super-
fície del tancament. Si procurem evitar les pèrdues 
per infiltració en fusteries i juntes constructives, 
també s’hauran de tenir en compte els ponts tèr-
mics per garantir una màxima continuïtat en l’aï-

llament tèrmic. L’estàndard vol evitar aquests ponts 
tèrmics per esquivar de nou, pèrdues energètiques i 
possibles condensacions intersticials i humitats 
superficials.17 

4.6  Beneficis 

I. Confort 
Els cinc principis bàsics vetllen per un nivell mà-
xim de confort  interior de l’usuari tant durant els 
mesos més freds com els més càlids (entre 20 i 
25ºC), amb uns costos de construcció raonables.  21

II. Qualitat  
La bona execució de les juntes constructives que 
garanteixen l’hermeticitat, l’absència de ponts tèr-
mics i l’aïllament de l’edifici, assegura també una 
bona qualitat constructiva que allargarà la vida de 
l’edifici. L’hermeticitat i la ventilació mecànica 
també aportaran a l’habitatge un ambient interior 
altament saludable. 

III. Ecologia / Sostenibilitat 
Els edificis Passivhaus són ecològics per definició: 
alliberen poques quantitats de CO2 gràcies la bai-
xíssima demanda d’energia primària que permet un 
gran estalvi de consum energètic en comparació 
amb edificis convencionals i facilita la utilització 
d’energies renovables. 

IV. Assequibilitat 
Un edifici Passivhaus suposa una petita inversió 
inicial, amb un sobrecost del 5 al 15%, segons les 
construccions espanyoles,  fàcilment recuperable a 
llargs termini. La inversió en una millor qualitat de 
components constructius és mitigada per la supres-
sió dels costosos sistemes de calefacció i refrigera-
ció. Pel que fa al mercat, com més alta sigui la de-
manda dels elements constructius que conformen 
el Passivhaus, menor serà el cost d’aquests i més 
assequible serà. Actualment construir una Passiv-

 Energiehaus, http://www.energiehaus.es/passivhaus/preguntas-mas-frecuentes/#que-beneficios-tiene-vivir-en-una-passivhaus21
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haus és més assequible a llarg termini que no pas 
un edifici convencional. 

V. Versatilitat 
És un estàndard fàcilment adaptable a diferents 
climes i apte per a qualsevol arquitecte competent. 
Altrament, els usuaris no han d’estar constantment 
controlant la ventilació de l’edifici, pel que es re-
dueixen les pèrdues energètiques gràcies a un sen-
zill sistema de ventilació mecànica. 

 14
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5. Casos d’estudi al clima mediterrani 
 
Després de plasmar el concepte de Passivhaus i tots 
els seus requeriments i principis bàsics, el que pro-
poso en aquest apartat és un anàlisi més exhaustiu 
de diversos casos Passivhaus en el clima medite-
rrani. S’analitzaran els principis proposats per l’es-
tàndard i s’observaran altres aspectes igual o més 
importants que aquests en el nostre clima. D’aques-
ta manera es podrà entendre d’una forma més 
pràctica el funcionament d’aquest estàndard cons-
tructiu en un clima càlid-temperat. 

Cal anotar que hi ha una distinció entre edificis 
certificats Passivhaus i aquells que no tenen certifi-
cació però que compleixen amb els requeriments 
bàsics de l’estàndard. Aquests últims estan catalo-
gats en la plataforma Passivhaus Database com a 
edificis de baixa energia amb components Passiv-
haus. En aquest estudi prendré exemples tant amb 
certificació com sense, ja que l’objectiu d’aquest 
treball és divulgar el funcionament i aplicació de 
l’estàndard, sigui amb certificació final o sense . 

Segons el Passivhaus Institut al sud-est d’Europa li 
correspondria un clima càlid. Pel que fa a Catalun-
ya més concretament, el clima mediterrani és el 
predominant. Aquest clima es caracteritza per l’al-
ternança de dues estacions: una de seca i càlida a 
l’estiu i una altra d’humida i freda a l’hivern  , tot i 22

que els hiverns són relativament suaus. La tempera-
tura mitjana d’estiu osci·la entre els 20 i 26 ºC, men-
tre que la temperatura mitjana total se situa entre 
els 12 i els 18 ºC.  Trobem tres tipus de clima me23 -
diterrani diferents: el litoral, el continental i el de 
muntanya. Per a l’estudi de casos s’han escollit pro-
jectes ubicats en aquest tres tipus de clima medite-
rrani, tal  com mostra la figura 10. 

 Enciclopèdia.cat, https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0234822.xml22

 https://ca.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterrani#Temperatures23
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5.1 Casa passiva Bunyesc 
       Bunyesc Arquitectes 

Localitat:  Lleida 
Any de construcció: 2009 
Superfície: 250 m2 

Tipus d’obra: obra nova 
Temps de construcció: 6 mesos 
Cost construcció: 1100€/m2 

DESCRIPCIÓ: 
Aquesta casa unifamiliar entre mitgeres és un dels 
primers casos d’habitatge Passivhaus a l’estat es-
panyol. Consta de planta baixa, primera i soterrani 
i, uns anys més tard es va realitzar una ampliació 
destinada a despatx. Tot i l’estreta i llarga parcel·la, 
el projecte s’obre al màxim al sud per captar l’ener-
gia solar, de la qual s’haurà de protegir a l’estiu per 
evitar altes demandes de refrigeració. El pati, col·-
locat al centre, genera una altra façana sud que 
permetrà la distribució de la llum i energia solar 
cap a l’interior, evitant una zona obscura, força fre-
qüent en parcel·les d’aquestes dimensions. Els ma-
terials utilitzats són materials locals d’origen natu-
ral o animal, cosa que redueix les emissions de 
CO2 del procés constructiu. Caldrà tenir en com-
pte la gran diferència de temperatura entre hivern i 
estiu de la zona climàtica de Lleida. 
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PRINCIPIS PASSIVHAUS:  24

I. Bon aïllament tèrmic 
L’aïllament tèrmic, tal  com es mostra en les figures 
14 i 15 és present en tot el perímetre de l’edifici, 
tant en planta com en secció. El material utilitzat és 
la llana d’ovella i la fibra de fusta, col·locada en un 
entremat lleuger de fusta autoportant. 
(D’interior a exterior): 

Tancament exterior (U=0,2 W/m2K) 
- Taulell “oriented strand board” (OSB): 15mm 
- Entramat de fusta + aïllament tèrmic llana 

d’ovella: 160mm 
- Aïllament tèrmic fibra de fusta: 22mm 
- Fusta ventilada: 25mm 

Forjat soterrani U=0,37 W/m2K): 
- Formigó: 160mm 
- Aïllament poliestirè: 100mm 

Coberta (U=0,16 W/m2K): 
- Taulell OSB: 15mm 
- Entramat de fusta + aïllament tèrmic llana 

d’ovella : 260mm 
- Aïllament fibra de fusta: 22mm 
- Revestiment ventilat: 1mm 
 

 

 Dades segons: Passivhaus Database, https://passivehouse-database.org/#d_211624
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| fig.14: Planta primera i baixa-envolupant tèrmi-

| fig.15: Secció longitudinal-envolupant tèrmica 

| fig.16: Façana autoportant d’entramat de fusta 
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II. Finestres d’altes prestacions 
- Fusteries de fusta: 68mm (U=1,4 W/m2K) 
- Doble vidre baix emissiu amb càmara omplerta 

d’argó: 4+14+4 (U=1,2 W/m2K) 
- Factor solar: 0,22 

III. Sistemes mecànics 
- Sistema de ventilació mecànica amb recupera-

dor de calor: eficiència 58%. 
- Pou canadenc: conducte enterrat a 2-4m que 

permet preescalfar l’aire en contacte amb el te-
rreny abans que entri a la casa, tot utilitzant 
energia geotèrmica (connectat amb sistema de 
ventilació). 

- Panells fotovoltaics en coberta: 24m2 
- Calefacció per terra radiant 
_________________________________________ 
VALORS PHPP (Passive House Planning Package): 
Demanda per calefacció:                  7  kWh/(m2a) 
Càrrega de calefacció:                                12 W/m2 
Demanda per refrigeració:                  0 kWh/(m2a) 
Càrrega de refrigeració:                                0 W/m2 
Demanda d’energia primària:          25 kWh/(m2a)  
Hermeticitat al pas de l’aire:                      n50=1/h 
_________________________________________ 

OBSERVACIONS: 
El projecte presenta una compacitat volumètrica 
important, facilitant la continuitat i hermeticitat de 
l’envolupant. L’orientació a sud i les grans obertures 
que apareixen en aquesta façana aporten la majoria 
d’energia durant l’hivern, però a l’estiu és estricta-
ment necessària una protecció solar que en aquest 
cas resol amb uns petits voladissos fixes que blo-
quegen el raig solar a l’estiu, i un conjunt de lamel·-
les mòbils i orientables. Les escasses obertures a 
nord permeten una ventilació natural creuada noc-
turna que possibiliten el tancament del sistema 
mecànic de ventilació. Observem que l’hermeticitat 
al pas de l’aire és superior a n50=0.6/h però tot i 
això, les pèrdues energètiques per infiltració no són  
un problema, ja que queden compensades pel con-
sum d’energia nul o negatiu gràcies als guanys   

energètics proporcionats pels panells fotovoltaics. 
Aquest excedent és aprofitable per altres usos no 
relacionats amb l’habitatge com ara la càrrega d’un 
cotxe elèctric. A més a més, el projecte compte amb 
un sistema de recollida i dipòsit d’aigües pluvials 
que aprofita per al reg i WC. Addicionalment, una 
estufa de biomassa instal·lada al soterrani garanteix 
el confort en els dies d’hivern boirosos i sense sol, 
característic del clima de Lleida. Per tant, no només 
s’ha tingut en compte els principis bàsics de l’estàn-
dard sinó que ha introduït altres sistemes que mi-
lloren el funcionament de l’edifici sempre utilitzant 
fonts naturals, sigui pels materials o per l’obtenció 
d’energia i aigua. 
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| fig.17: Funcionament general de l’edifici-estiu i 
hivern 
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5.2 Casa Passiv-Palau 
       ArquiTIR 

Localitat:  Vallès Occidental 
Any de construcció: 2014 
Superfície: 125 m2 

Tipus d’obra: obra nova 
Temps de construcció: 1 any 
Cost construcció: 1200€/m2 

DESCRIPCIÓ: 
Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllada i d’una 
única planta, situada a la localitat de Palau-solità i 
Plegamans, a 30km de Barcelona. Per això, s’ha 
simulat l’edifici amb el clima oficial de Barcelona. 
L’habitatge està format per un volum en forma de 
“L” orientada a sud, connectada a un segon volum 
preexistent a nord que actua com a espai aïllant 
entre l’habitatge i l’espai exterior. Aquesta “L” està 
pensada per a maximitzar la il·luminació natural 
interior i la captació energètica mitjançant les ober-
tures, prèviament calculades per a aconseguir un 
balanç entre guanys solars a l’hivern i sobreescal-
fament a l’estiu. El sistema constructiu es basa en 
una sobreposició de cobertes ceràmiques i façanes 
ventilades per refrigerar l’edifici a l’estiu i evitar 
també els possibles ponts tèrmics. Es va optar per 
un sistema estructural de pilars i bigues de fusta de 
pi. 
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| fig.20: Casa Passiv-Palau 
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PRINCIPIS PASSIVHAUS:  25

I. Bon aïllament tèrmic 
La continuïtat de l’aïllament ens proporciona 
l’hermeticitat i l’absència de ponts tèrmics (figura 
21). La base de l’envolupant consta de panells OSB 
sobre un entramat de fusta amb aïllament de cel·lu-
losa. Pel que fa a les façanes, s’ha optat per dues 
solucions. Per una banda una façana ventilada amb 
acabat exterior de fusta i per l’altra, una façana no 
ventilada tipus SATE 
(D’interior a exterior): 
 
Tancament exterior SATE (U=0,146 W/m2K) 
- 2 x Pladur: 15mm (11) 
- Aïllament tèrmic de cel·lulosa: 70mm (19) 
- Taulell l OSB: 12mm (8) 
- Aïllament tèrmic de cel·lulosa: 145mm 

(19) - Taulell OSB: 12mm (8) 
- Aïllament tèrmic Neopor: 60mm (15) 
- Arrebossat: 8mm (14) 
 
Forjat planta baixa U=0,372 W/m2K): 
- Parquet: 15mm (25) 
- Taulell OSB: 19mm (26) 
- Aïllament tèrmic de cel·lulosa: 94mm (28) 
- Solera formigó: 150mm (30) 
- Grava drenant: 150mm (31) 

Coberta (U=0,115 W/m2K): 
- Pladur: 15mm (11) 
- Taulell OSB: 12mm (8) 
- Aïllament tèrmic de cel·lulosa: 145mm (19) 
- Aïllament tèrmic Neopor: 140mm (15) 
- Làmina impermeable (4) 
- Rastrells fusta (3) 
- Teula ceràmica àrab (2) 

 

 Dades segons: Passivhaus Database, https://passivehouse-database.org/#d_446225
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| fig.21: Planta i secció-envolupant tèrmica 

| fig.22: Façana SATE 

https://passivehouse-database.org/#d_4462


L’estàndard Passivhaus al clima mediterrani

II. Finestres d’altes prestacions  
- Fusteries de fusta de pi laminat: 88mm  

(U=1,52W/m2K) 
- Doble vidre baix emissiu amb càmara omplerta 

d’argó (U=1,1W/m2K) 
- Factor solar: 0,53 

III. Sistemes mecànics 
- Sistema de ventilació mecànica amb recupera-

dor de calor: eficiència 77%. 
- Sistema d’aire condicionat 
_________________________________________ 
VALORS PHPP (Passive House Planning Package): 
Demanda per calefacció:                       8 kWh/(m2a) 
Càrrega de calefacció:                             9 W/m2 
Demanda per refrigeració:                 15 kWh/(m2a) 
Càrrega de refrigeració:                         9 W/m2 
Demanda d’energia primària:         101 kWh/(m2a)  
Hermeticitat al pas de l’aire:                n50=0,24/h 
_________________________________________ 

OBSERVACIONS: 
La compacitat i l’orientació i obertures a sud són 
aspectes importants en el projecte. En aquest cas 
no disposa de proteccions solars fixes tipus voladís, 
únicament de persianes enrotllables. Aquestes ens 
protegiran del sol però no permetran l’entrada de 
llum natural. La ventilació diürna a l’estiu serà duta 
a terme amb la ventilació mecànica controlada 
(VMC), mentre que a la nit, la màquina estarà apa-
gada i l’usuari obrirà les finestres per obtenir una 
ventilació creuada natural. Segons els càlculs, el 
sobreescalfament teòric a l’estiu per sobre dels 25ºC 
és del 24,8%. Per compensar-ho, s’instal·la una mà-
quina d’aire condicionat que a la vegada permet 
deshumidificar l’ambient. Per a l’hivern, l’habitatge 
disposa d’un punt de calefacció al menjador-estar a 
través d’una estufa de llenya. Les façanes i la cober-
ta no deixen de ser sistemes constructius ja exis-
tents adaptats als requisits de l’estàndard d’aïlla-
ment i hermeticitat. Les solucions ventilades són 
molt útils en climes càlids-temperats perquè garan-
teixen l’hermeticitat i a la vegada permeten una 
refrigeració dels elements per evitar un sobreescal-

fament als mesos més càlids. Tots els valors PHPP 
compleixen amb els exigits per l’estàndard. El pro-
jecte no compte de cap altre sistema passiu ni de 
fonts d’energia renovable per a l’obtenció d’energia 
verda però dóna molta importància a la utilització 
de productes naturals i de proximitat, com ara la 
fusta en l’estructura i façana, l’aïllament de cel·lulo-
sa i les fusteries procedents d’una empresa local en 
lloc de les comercialitzades pel mateix Passivhaus. 
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| fig.23: Trobament façana i solera 
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5.3 HuLoHaus 
          Celobert 

Localitat:  Vallès Occidental 
Any de construcció: 2015 
Superfície: 150m2 

Tipus d’obra: obra nova 
Temps de construcció: 1 any 
Cost construcció: - €/m2 

DESCRIPCIÓ: 
Aquesta casa unifamiliar situada a Cerdanyola del 
Vallès de forma rectangular consta de dues plantes. 
Els clients, en un primer moment volien una am-
pliació de la seva antiga casa per convertir-la en 
una casa energèticament eficient. Això només era 
possible si el veí talava alguns pins del seu jardí que 
projectaven ombra al solar. Finalment van acabar 
comprant una nova parcel·la que responia als prin-
cipis i valors mediambientals que els clients busca-
ven, podent així, orientar la casa totalment a sud. 
L’estratègia és ben clara; grans obertures a sud per a 
una major captació solar, amb un porxo davanter 
en les dues plantes com a protecció fixe, i petites 
obertures a la façana nord per garantir la ventilació 
natural creuada. Es decideix utilitzar la fusta com a 
material per a l’estructura i acabat en façana en cer-
tes parts del projecte.  
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| fig.26: HuLoHaus 

Temperatura mitja Gener 9,8 ºC

Temperatura mitja Juliol 24,1 ºC
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| fig.24: Mapa situació  Catalunya 

| fig.25: Plànol emplaçament E: 1/2000 
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PRINCIPIS PASSIVHAUS:  26

I. Bon aïllament tèrmic 
Tal com mostren les figures 27 i 28 l’aïllament tèr-
mic és continu en el perímetre de plantes i sec-
cions. Els materials utilitzats per a aquest aïllament 
en tot l’envolupant són fibra de fusa, cotó reciclat, 
llana d’ovella i llana mineral. 
(D’interior a exterior): 

Tancament exterior (U=0,18 W/m2K) 
- Panell de gruix laminat tipus pladur: 15mm (1) 
- Cambra ventilada (pas instalacions): 40mm (2) 
- Làmina impermeable: 2mm 
- Taulell OSB: 18mm (3) 
- Aïllament de manta de cotó reciclat: 140mm (4) 
- Taulell OSB: 18mm (3) 
- Aïllament tèrmic fibra de fusta: 40mm (6) 
- Acabat de morter de calç (7) 

Forjat planta baixa (U=0,18 W/m2K): 
- Parquet laminat: 8mm 
- Taulell OSB: 18mm 
- Aïllament tèrmic llana mineral: 120mm 
- Taulell impermeabilitzant DM: 20mm 
- Cambra ventilada: 600mm 

Coberta (U=0,18 W/m2K): 
- Acabat de fusta: 8mm 
- Aïllament tèrmic llana d’ovella: 200mm 
- Cambra ventilada: 25mm 
- Taula basta avet: 24mm 
- Teula plana ceràmica: 20mm 

 

 

 

 Dades segons: Passivhaus Database, https://passivehouse-database.org/#d_466826
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| fig.28: Secció planta primera i baixa-envolupant tèrmica 

| fig.27: Planta primera i baixa-envolupant tèrmica 

| fig.29: Detall constructiu (5) 

https://passivehouse-database.org/#d_4668
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II. Finestres d’altes prestacions  
- Fusteries de fusta (U=1,16W/m2K) (18) 
- Doble vidre baix emissiu amb càmara omplerta 

d’argó: 4-20-4 (U=0,69W/m2K) 
- Factor solar: 0,62 

III. Sistemes mecànics 
- Sistema de ventilació mecànica amb recupera-

dor de calor 
- Sistema solar amb captadors de tubs al buit: 

aportació a ACS = 24,79kWh/m2 
_________________________________________ 
VALORS PHPP (Passive House Planning Package): 
Demanda per calefacció:                       1 kWh/(m2a) 
Càrrega de calefacció:                             10 W/m2 
Demanda per refrigeració:                 14 kWh/(m2a) 
Càrrega de refrigeració:                         9 W/m2 
Demanda d’energia primària:         106 kWh/(m2a)  
Hermeticitat al pas de l’aire:                n50=1,7/h 
_________________________________________ 

OBSERVACIONS:  
L’única condició que posen els projectistes als 
clients per a la construcció d’una casa passiva és la 
de tenir un solar amb la possibilitat d’orientar-la a 
sud. Per tant, és evident que és el primer factor im-
portant que es té en compte a l’hora de dissenyar 
l’edifici. Així doncs, aquesta casa compte de grans 
obertures encarades a sud que permetran una bona 
captació solar a l’hivern. A l’estiu en canvi, queda-
ran protegides per un element fix, els porxos, i 
també per a elements mòbils com les persianes re-
plegables. A més, la ventilació natural creuada serà 
també possible durant les nits d’estiu gràcies a les 
petites obertures situades a la façana nord. La com-
pacitat i la senzillesa formal de l’edifici també és 
una qüestió remarcable en aquest projecte. Cal res-
saltar que tot i no ser un edifici amb certificació 
Passivhaus, compleix amb tots els requisits excepte 
el de l’hermeticitat al pas de l’aire. Aquestes pèr-
dues però, no són comparables a la quantitat 
d’energia que s’obté del sistema solar, utilitzada pera 
escalfar l’aigua calenta sanitària. A més, no hi ha 
cap altre sistema mecànic tant per a refrigerar com 

per a calefectar, la ventilació amb doble flux serà 
l’únic suport per a la climatització interior. Per a la 
construcció d’aquesta casa s’han utilitzat materials 
ecològics, és a dir, materials naturals d’origen vege-
tal o mineral i amb mínima energia associada a la 
seva fabricació, transport o reciclatge posterior.  
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| fig.30: Detalls constructius (2 i 3) façana 
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5.3 La Caseta 
       Celobert 

Localitat:  Berguedà 
Any de construcció: 2017 
Superfície: 254m2 

Tipus d’obra: obra nova 
Temps de construcció: 1 any 
Cost construcció: - €/m2 

DESCRIPCIÓ: 
La Caseta és la primera casa passiva i ecològica de 
Berga. Es tracta d’una casa unifamiliar de 254m2 

distribuïts en dues plantes. Els clients, una parella 
de gent gran van apostar per viure l’última etapa de 
la seva vida en una casa que estalvia, que és eficient 
i respectuosa amb l’entorn. La dimensió i posició de 
la parcel·la no va permetre als arquitectes orientar 
l’edifici amb una façana totalment a sud, així que es 
va optar per una doble orientació, on les grans 
obertures es situen a les façanes sud-est i sud-oest, 
permetent igualment la màxima captació solar a 
l’hivern. S’ha utilitzat la fusta com a material es-
tructural i materials naturals per a l’aïllament tèr-
mic. 
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| fig.33: La Caseta , casa passiva i ecolò-
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| fig.31: Mapa situació  Catalunya 

| fig.32: Plànol emplaçament E: 1/2000 
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PRINCIPIS PASSIVHAUS:  27

I. Bon aïllament tèrmic 
La manta de cotó reciclat i el panell de fibra de fus-
ta són els elements que conformen l’aïllament tèr-
mic d’aquesta edificació, present en tot moment en 
el contorn del mateix tal com es mostra a les figu-
res 34 i 35. 
(D’interior a exterior): 

Tancament exterior (U=0,194 W/m2K) 
- Acabat panell fibra de guix: 18mm (1) 
- Cambra ventilada pas instal·lacions: 50mm (29) 
- Taulell OSB: 10mm (16) 
- Aïllament manta de cotó reciclat: 140mm (25) 
- Taulell OSB: 18mm (15) 
- Aïllament panell fibra de fusta: 45mm (26) 
- Acabat morter de calç: 15mm (5) 

Forjat planta baixa (U=0,265 W/m2K): 
- Parquet laminat: 20mm 
- Taulell OSB: 18mm 
- Aïllament de manta de cotó reciclat: 140mm 
- Taulell impermeabilitzant DM: 5mm 
- Formigó estructural: 100mm 

Coberta (U=0,166 W/m2K): 
- Acabat enguixat: 13mm  
- Aïllament manta de cotó reciclat: 200mm (25) 
- Fusta estructural: 80mm 
- Cambra d’aire ventilada: 25mm (28) 
- Cambra pas instal·lacions: 50mm (29) 
- Teula ceràmica plana: 35mm (31) 

 

 

 Dades segons: Passivhaus Database, https://passivehouse-database.org/#d_580327
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| fig.34: Planta baixa-envolupant tèrmica 

| fig.35: Secció transversal-envolupant tèrmica 

| fig.36 :Detall constructiu façana 

https://passivehouse-database.org/#d_5803
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II. Finestres d’altes prestacions  
- Fusteries de fusta (U=1,31W/m2K) (18) 
- Doble vidre baix emissiu amb cambra omplerta 

d’argó (U=1,3 W/m2K) 
- Factor solar: 0,64 

III. Sistemes mecànics 
- Sistema de ventilació mecànica amb recupera-

dor de calor 
- Persianes motoritzades  
- Bomba de calor per a escalfar l’aigua calenta sa-

nitària. 
_________________________________________ 
VALORS PHPP (Passive House Planning Package): 
Demanda per calefacció:                     15 kWh/(m2a) 
Càrrega de calefacció:                             13 W/m2 
Demanda per refrigeració:                2 kWh/(m2a) 
Càrrega de refrigeració:                        4 W/m2 
Demanda d’energia primària:         90 kWh/(m2a)  
Hermeticitat al pas de l’aire:                n50=1,25/h 
_________________________________________ 

OBSERVACIONS: 
La planta i la secció mostren la compacitat geomè-
trica d’aquesta casa, factor important per a assolir 
una casa passiva. Totes les obertures orientades a 
sud-est i sud-oest, destinades a captar la màxima 
radiació solar a l’hivern, estan protegides mitja-
nçant un petit voladís de la coberta i persianes re-
plegables monitoritzades. Aquest sistema de pro-
tecció solar funciona automàticament, regulant les 
lamel·les de les persianes segons la incidència solar, 
evitant el sobreescalfament, l’enlluernament i so-
bretot, evitant pèrdues energètiques. Això facilita, 
encara més,  el control de la casa  passiva a l’usuari i 
en millora el confort. La ventilació natural creuada 
és possible gràcies a dues petites obertures situades 
a les façanes nord, això possibilitarà l’apagat del 
sistema mecànic de ventilació durant les nits dels 
mesos calorosos. Tot i ser una casa sense ceritifica-
ció Passivhaus, compleix amb tots els requeriments  
que aquest estableix, excepte el de l’hermeticitat al  

pas de l’aire i la càrrega de calefacció. Tot i això, la 
demanda d’energia primària és força baixa, i més 
tenint en compte que l’habitatge no està equipat 
amb cap sistema d’obtenció d’energia renovable. 
Una llar de foc serà l’únic element que ajudarà a 
mantenir la temperatura interior en els dies més 
freds. Els arquitectes van creure oportú la utilitza-
ció de materials d’origen natural, com ara la fusta 
que conforma l’estructura i algunes parts de l’acabat 
de la façana o la fibra de fusta i el cotó reciclat per a 
l’aïllament tèrmic de l’edifici. 
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| fig.37: Detall constructiu façana i obertura 



L’estàndard Passivhaus al clima mediterrani

6. Conclusions 

6.1 Taula comparativa dels casos  28

  Veure taula gràfica comparativa del casos a l’annex28

 28

Dades CASA BUNYESC CASA PASSIV-PALAU HULOHAUS LA CASETA

temperatura mitja Gener ºC 5,7 9,8 9,8 4,4

temperatura mitja Juliol ºC 24,9 24,1 24,1 20,2

aïllament tèrmic façana cm 18,2 27,5 18 18,5

U façana W/m2K 0,20 0,146 0,18 0,194

U forjat PB W/m2K 0,37 0,372 0,18 0,265

U coberta W/m2K 0,16 0,115 0,18 0,166

U carpinteria W/m2K 1,4 1,52 1,16 1,31

U vidre W/m2K 1,2 1,1 0,69 1,3

factor solar vidre 0.22 0.53 0.62 0.64

Demanda calefacció kWh/(m2a) 7 8 1 15

Càrrega calefacció W/m2 12 9 10 13

Demanda refrigeració kWh/(m2a) 0 15 14 2

Càrrega refrigeració W/m2 0 9 9 4

Demanda energia primària kWh/(m2a) 25 101 106 90

Hermeticitat n50=1/h n50=0,24/h n50=1,7/h n50=1,25/h

compacitat edifici sí sí sí sí

orientació  edifici sud sud sud sud-est/sud-oest

ventilació natural creuada sí sí sí sí

sistema ventilació mecànic sí sí sí sí

altres sistemes mecànics

pou canadenc 
terra radiant 

recollida d’aigües 
pluvials

aire condicionat - bomba de calor

sistemes energia renovable sí (solar) no sí (solar) no

material estructural fusta fusta fusta fusta

material aïllament
llana ovella 

fibra de fusta 
cel·lulosa 

neopor (poliestirè 
expandit)

llana ovella 
cotó reciclat 
llana mineral 
fibra de fusta

cotó reciclat 
fibra de fusta

certificació Passivhaus Passivhaus A A
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6.2 Adaptació al clima mediterrani 

Se seguirà amb la mateixa metodologia amb la qual  
s’han realitzat l’estudi de casos per tal d’extreure 
unes observacions generals a partir de la taula 
comparativa. 

I. Bon aïllament tèrmic 
Observem que les transmitàncies de l’envolupant se 
situen generalment per sobre dels 0,15 W/m2K que 
recomana el Passivhaus, això significa que hi ha 
més intercanvi d’energia entre l’interior i l’exterior. 
Veiem també que els gruixos d’aïllament en façana 
van dels 18 als 27,5cm que comparats amb els 
25-40 cm que hauria de tenir un edifici al clima 
centre-europeu, són més baixos. Això és degut al 
fet que un aïllament tèrmic funciona molt millor 
quan la diferència de temperatura entre exterior i 
interior és força elevada, per tant al clima medite-
rrani  l’aïllament serà molt més eficaç a l’hivern que 
no pas a l’estiu. Veiem que les transmitàncies en 
coberta són les més baixes, és a dir, estan més aïlla-
des, i és perquè en ser una superfície horitzontal, 
reben més radiació solar que les façanes i per tant, 
haurà d’estar més protegida. Així doncs, les suaus 
temperatures del clima mediterrani ens permetran 
reduir els gruixos de l’aïllament, però no obviar-lo, 
ja que serà important a l’hivern, i també a l’estiu si 
les càrregues solars estan controlades i es combina 
amb una bona ventilació nocturna.  

II. Finestres d’altes prestacions 
Les transmitàncies de les finestres utilitzades en els 
casos d’estudi són més altes que no pas les que re-
comana l’estàndard de 0,8 W/m2K pel mateix mo-
tiu que l’aïllament. Com que la diferència de tem-
peratura entre interior i exterior en el clima medi-
terrani no és tan dràstica, no caldrà posar tanta 
èmfasi en aïllar les finestres com ho faríem en el 
clima continental. La majoria de les vegades s’uti-
litzarà un doble vidre en comptes de triple, caldrà 
omplir-les amb gasos nobles i les fusteries hauran 
de tenir un mínim d’aïllament. 

III. Sistemes de ventilació mecànica 
En tots els casos s’ha utilitzat un sistema mecànic 
de ventilació de doble flux amb recuperador de 
calor. I és que aquest, és un element fonamental en 
una Passivhaus perquè permet renovar l’aire de 
l’habitatge sense que això comporti perdre energia 
de l’interior. A més, la calor que recupera de l’aire 
extret amb la qual condiciona l’aire entrant, serà 
quasi suficient per a escalfar una casa en el clima 
mediterrani, i a l’estiu, el mateix sistema pot ser 
utilitzar per a refrigerar. Només un dels casos estu-
diats ha necessitat un altre sistema mecànic de ca-
lefacció i és degut a la poca radiació solar que rep 
l’habitatge durant l’hivern a la ciutat de Lleida. 

IV. Hermeticitat al pas de l’aire 
L’hermeticitat és un altre dels factors que menys  es 
compleix dins els casos d’estudi. El valor de de-
manda de calefacció és el balanç de guanys i pèr-
dues calorífiques. Per tant va estretament relacionat 
amb les pèrdues per transmissió, que dependran de 
l’envolupant tèrmica, ponts tèrmics i infiltracions 
(hermeticitat). Per tant, si algun d’aquests aspectes 
no funciona adequadament, repercutirà directa-
ment a la demanda de calefacció, augmentant-ne la 
xifra. El que ens mostra la taula comparativa és que 
3 dels 4 casos d’estudi presenten una hermeticitat 
major a la qual requereix l’estàndard però tot i això, 
la demanda de calefacció es manté per sota del 
nombre requerit. Això es pot explicar pel fet que al 
clima mediterrani, els guanys solars són significati-
vament majors a les pèrdues gràcies a una major 
incidència solar que aquest clima ens permet. Així 
doncs, s’haurà de tenir cura amb les juntes cons-
tructives però no necessitarà tants esforços com els 
que requeriria una casa en el clima continental. 

V. Absència de ponts tèrmics 
Igual que amb l’aïllament i l’hermeticitat, els ponts 
tèrmics perden importància deguda a la lleugeresa 
de la diferència de temperatura exterior i interior 
que ofereix el clima mediterrani. Tanmateix, no es 
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poden ignorar si volem evitar l’aparició d’humitats 
i condensacions intersticials. 

Altres aspectes important detectats a tenir en com-
pte en el clima mediterrani, que el Passivhaus no 
considera són els següents: 
  
• L’orientació de l’edifici és la primera decisió im-

portant que s’ha pres en tots els casos d’estudi. 
S’ha observat que sempre es busca situar la faça-
na amb majors obertures a sud per aprofitar una 
major incidència solar que ens ofereix el clima i 
obtenir així la major part de guanys energètics 
passius. Si tenim en compte que la HuLoHaus ha 
estat l’única amb una total llibertat de col·locació 
en la parcel·la, concloem que la seva planta rec-
tangular amb el costat llarg orientat a sud és la 
forma idònia per a un edifici passiu al clima me-
diterrani. 

• S’ha vist que un edifici compacte facilitarà la 
continuïtat de l’envolupant tèrmica i reduirà la 
presència de juntes constructives i ponts tèrmics. 
També es minimitzarà l’impacte solar en ele-
ments opacs, fet que repercutirà positivament al 
balanç energètic total. Així doncs la compacitat 
serà un punt a tenir en compte sempre i que no 
perjudiqui la qualitat arquitectònica del projecte. 

• La protecció solar serà un element indispensable 
per tal que els guanys solars positius de l’hivern 
no es converteixin en un inconvenient a l’estiu. 
D’aquesta manera s’hauran de minimitzar els 
guanys solar a l’estiu per evitar un sobreescalfa-
ment, i el millor mitjà per fer-ho són les protec-
cions solar mòbils. A diferència de les protec-
cions fixes com voladissos o porxos, les mòbils 
podran adaptar-se a les condicions del clima, 
podent optimitzar els guanys energètics en tot 
moment, i hauran de procurar de no empitjorar 
la qualitat d’il·luminació natural a l’interior. Hem 
vist que quasi tots els projectes consten de pro-
tecció mòbil i fix, i és que aquesta última és més 
econòmica i no necessita manteniment.  

• El factor solar de les finestres serà també impor-
tant per controlar l’entrada d’energia. Veiem que 
al cas de Lleida el factor solar és de 0,22, per tant 
tindrà menys guanys, fet que serà favorable te-
nint en compte les altes temperatures a l’estiu i la 
poca incidència solar a l’hivern a causa de la boi-
ra. La resta de casos es mantindran entre un 0,53 
i 0,64, aproximant-se més al 0,5 recomanat per 
l’estàndard. La decisió del tipus de vidre doncs, 
dependrà de la zona climàtica, que determinarà 
si són més importants els guanys solars durant 
l’hivern o una millora protecció solar durant l’es-
tiu. 

• La inèrcia tèrmica és un factor a tenir en compte 
en climes càlids amb majors alteracions de tem-
peratura i una alta radiació solar. Com més inèr-
cia tèrmica tingui un cos, més energia emmagat-
zemarà i més tardarà a cedir-la. A l’hivern, una 
alta inèrcia tèrmica dels elements constructius 
absorbirà l’excés calorífic durant els dies de més 
radiació solar i la dissiparà a l’interior durant la 
nit, quan baixen les temperatures. A l’estiu ajuda-
rà a gestionar els canvis de temperatura diürna i 
durant la nit es necessitarà una ventilació creua-
da natural per evitar que aquesta energia es quedi 
a l’interior. Com veiem en els casos d’estudi, tots 
disposen de petites obertures a nord per poder 
ventilar la casa de manera natural durant les nits 
d’estiu. 
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6.3 Reflexió final 

L’estudi dels quatre casos ens mostra que el clima 
mediterrani, en ser més benevolent que el clima 
continental, afavoreix l’adaptació de l’estàndard 
Passivhaus.  L’anàlisi demostra que el nostre clima 
permet alleugerir suaument la duresa constructiva 
que exigeix l’estàndard en tots els principis bàsics 
excepte el de la ventilació mecànica. A més a més, 
han aparegut altres qüestions realment essencials a 
l’hora de projectar un habitatge que compleixi amb 
les estrictes demandes de l’estàndard al clima medi-
terrani. Són aspectes ja presents en l’arquitectura 
passiva o vernacular, difícils de generalitzar, pautar 
i quantificar i que el Passivhaus no contempla. Així 
doncs, els projectes mostren una reinterpretació de 
l’arquitectura passiva, tot responent a les necessitats 
i confort de l’individu del segle XXI mitjançant la 
tecnologia. 

Es fa evident que els projectes estudiats, a més de 
seguir el mateix estàndard de construcció, compar-
teixen una mateixa filosofia. Aquesta, mostra la 
voluntat dels arquitectes de buscar un equilibri en-
tre l’ésser humà i la natura, que respon conse-
qüentment en una millora ambiental. Això es pot 
veure en la utilització de materials naturals, tant en 
l’estructura com en l’aïllament, o en els sistemes 
d’energia renovable. Aquests aspectes i d’altres, re-
ferents a les diferents etapes de la vida de l’edifici,  
com ara el plantejament urbà, la producció i trans-
port del material i la posada en obra, són punts que 
el Passivhaus no té en compte. En aquesta qüestió 
doncs, seria interessant la incorporació d’aquests 
aspectes referents a l’impacte ambiental per a com-
pletar el significat de la paraula sostenibilitat en el 
sector de l’edificació. 

Tot i la demostrada efectivitat en el nostre clima i el 
llarg rodatge amb el qual compta el Passivhaus, l'es-
tat espanyol compta encara, amb un escàs nombre 
d'edificacions seguint aquest estàndard. La falta del 
seu coneixement per part de la població i, a vega-
des dels professionals, és un fet que no ajuda a 
l'evolució d'aquest model arquitectònic al nostre 

país. Des del meu punt de vista, si la població tin-
gués consciència d’aquest estàndard, a més de po-
der escollir-lo i beneficiar-se dels avantatges que 
comporta, afavoriria l’augment de casos en la nos-
tra regió i conseqüentment, milloraria la situació 
mediambliental. Notada la falta de coneixement 
doncs, considero que els i les arquitectes han de ser 
els impulsors d’aquest model arquitectònic.  

La certificació Passivhaus permet avaluar, quantifi-
car, optimitzar, garantir i certificar un edifici, per 
tant, podria ser útil per dotar a l'habitatge d'una 
etiqueta de característiques que mostressin al con-
sumidor totes les prestacions més enllà de les físi-
ques visibles a simple vista: eficiència energètica, 
confort, ús, qualitat sanitària, impacte mediam-
biental... D'aquesta manera la qualitat final de l'ha-
bitatge quedaria plasmada en un seguit de paràme-
tres fàcilment comparables que facilitarien al con-
sumidor la comprensió i l'ús de la seva pròpia llar, 
fet que podria incentivar la demanda d’aquest tipus 
d’arquitectura. 

Opino que la bona arquitectura és la que respon a 
les necessitats  immediates  de la societat i de l’en-
torn. Avui dia el nostre entorn, el nostre planeta a 
gran escala, és el que córrer un major risc, i com a 
resultat, totes les espècies que l'habiten. Per aquest 
motiu, l'arquitectura sostenible tractada en aquest 
treball és amb la qual m'identifico com a arquitecta 
i considero que hauria de ser capdavantera en la 
societat actual i futura, atès que respon al seu 
temps i lloc i combat l’actual emergència climàtica. 

Finalment concloc que el treball m’ha donat a co-
nèixer una eina potentíssima, ben útil en el nostre 
clima, que tot i no considerar alguns aspectes, re-
dueix excepcionalment les demandes energètiques 
en el sector de la construcció, que representa una 
gran part del consum energètic mundial. 

"L'eficiència energètica és una de les formes més 
atractives de resoldre les crisis" 

-Wolfgang Feist 
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7. Annexos 
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7.1 Taula gràfica comparativa dels casos 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7.2 Resum gràfic 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EL PROBLEMA 

40% del consum energètic a la Unió Europea 
correspon a la construcció, el manteniment i 
l’ús dels edificis.

L’estàndard Passivhaus al clima mediterrani 

LA RESPOSTA 

Normatives nacionals de sostenibilitat: donen unes 
solucions bàsiques basades en les tècniques i solucions 
constructives que es van adaptant a les necessitats de 
la societat (CTE a Espanya). 

Certificacions medioambientals: quantifiquen i con-
trolen els aspectes de la sostenibilitat d’una manera 
més completa. 

Estàndards de construcció: quantifiquen  els aspectes 
de la sostenibilitat i ofereixen un paquet de solucions 
concretes per tal d’aconseguir els objectius. (PASSIV-
HAUS)
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LA SOLUCIÓ: l’estàndard PASSIVHAUS 

El Passivhaus, desenvolupat a Alemanya, és un 
estàndard de construcció energèticament efi-
cient, amb un bon confort interior i al mateix 
temps amb un cost assequible. 

Un habitatge Passivhaus permet un estalvi 
energètic en calefacció i refrigeració de fins a 
un 90% comparat amb les edificacions tradi-
cionals i fins a un 75% comparat amb les noves 
edificacions. 

 Els 5 principis bàsics Passivhaus

Bon aïllament tèrmic

Hermeticitat al pas de l’aire

Sistema de ventilació mecànica

Absència de ponts tèrmics

Finestres d’altes prestacions

s.XIX s.XX s.XXI
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Els 8 principis bàsics Passivhaus en el clima mediterrani

Orientació i compaci-
tat

Protecció solar Inèrcia tèrmica

Bon aïllament tèrmic Finestres d’altes prestacions

Absència de ponts tèrmics

Sistema de ventilació 
mecànica

Hermeticitat al pas de l’aire
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