
EL PROBLEMA

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

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 mediambientals: quantifiquen i controlen 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. 
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I. Bon aïllament tèrmic: millora el comportament tèrmic de 
l’edifici, sobretot a l’hivern quan la diferència de temperatura 
entre l’interior i l’exterior és major, impedint la transmissió de 
calor cap a l’exterior.

II. Finestres d’altes prestacions: les finestres són un dels punts 
més dèbils  de l’envolupant. S’hauran d’aïllar les fusteries i usar 
vidres dobles o triples omplerts amb un gas noble.

III. Sistema de ventilació mecànica amb recuperador de calor: 
molt important per renovar l’aire viciat interior amb aire fresc 
exterior sense perdre energia. Durant el procés, l’aparell aprofita 
l’energia de l’aire viciat per escalfar la casa.

IV. Hermeticitat al pas de l’aire: S’haurà de tenir cura amb les 
juntes constructives per aconseguir un edifici hermètic i evitar 
pèrdues energètiques per infiltració, condensacions, humitats i 
desconfort d’aire interior.

V. Absència de ponts tèrmics: són punts del tancament exterior 
amb més intercanvi d’energia que la resta de superfície del tan-
cament. Els evitarem per garantir una màxima continuïtat en 
l’aïllament tèrmic i evitar pèrdues energètiques.



LA SOLUCIÓ: l’estàndard Passivhaus

El Passivhaus, desenvolupat a Alemanya, és un estàndard 
de construcció energèticament eficient, 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 tradicionals i fins a un 75% comparat amb les 

noves edificacions. 

Els 5 principis bàsics del Passivhaus
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ADAPTACIÓ AL CLIMA MEDITERRANI

El clima mediterrani, al contrari que el clima continental alemany,  es caracteritza per un estiu sec i càlid i un hivern humit i relativament 
suau. Per això haurem de tenir en compte les següents adaptacions a l’hora de dissenyar una Passivhaus al clima mediterrani:

Orientació i compacitat: orientar a 
sud és indispensable per aprofitar 
la incidència solar que ens ofereix el 
clima i augmentar els guanys solars. 
La compacitat millorarà la continuï-
tat de l’envolupant tèrmica, reduirà 
la presència de juntes constructives 
i minimitzarà l’impacte solar en ele-
ments opacs.

Protecció solar: essencial per tal que 
els guanys solars positius de l’hivern 
no es converteixin en un inconve-
nient a l’estiu (sobreescalfament). El 
factor solar del vidre també protegirà 
i variarà segons si volem més guanys 
solars a l’hivern o més protecció a 
l’estiu.

Inèrcia tèrmica: És la capacitat dels 
elements constructius d’emmagatze-
mar energia. A l’estiu ajudarà a gestio-
nar els canvis de temperatura diürna 
i durant la nit es necessitarà una ven-
tilació creuada natural per evitar que 
aquesta energia es quedi a l’interior.

Sistema de ventilació mecànica amb 
recuperador de calor: En alguns casos 
serà suficient per escalfar la casa du-
rant l’hivern.

Hermeticitat al pas de l’aire:. 
S’haurà de tenir cura amb les 
juntes constructives però no 
necessitarà tants esforços com 
els que requeriria una casa en el 
clima continental.

Bon aïllament tèrmic: les suaus tempe-
ratures del clima mediterrani ens per-
metran 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. 

Absència de ponts tèrmics: per-
den importància deguda a la 
poca diferència de temperatura, 
però no es poden ignorar si vo-
lem evitar l’aparició d’humitats i 
condensacions intersticials.

Finestres d’altes prestacions: ge-
neralment s’utilitzarà un doble 
vidre en comptes de triple, cal-
drà omplir-los amb gasos nobles 
i les fusteries hauran de tenir un 
mínim d’aïllament.


