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Criteris de disseny nZEB
La consideració primordial en el disseny de nZEB (TGD Part L) és inicialment
reduir la demanda energètica de l'edifici proposant complementàriament
sistemes d’alta eficiència energètica (climatització, il·luminació, producció
d’aigua calenta, aparells, etc.) que considerin la font d’energia més eficient
segons el lloc i complementats amb sistemes de control i gestió intel·ligent, per
finalment incloure una aportació d’energies renovables que contraresti el
mínim consum restant a l’edifici dins els marges econòmics òptims.

FACTOR
SOLAR 'F'

TRANSMITÀNCIA
TÈRMICA 'U'

nZEB standard
RESIDENCIAL
RENOVACIÓ

UNITATS

REQUERIMENT MÍNIM LEGISLATIU*1

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

FAÇANA i a l tres
ta nca ments en conta cte
a mb el terreny

W/m2k

0,57 ― 0,7*2

-

0,15-0,25

0,25-35

>35

TERRA
a mb conta cte a mb l 'a i re

W/m2k

0,48 ― 0,52

-

0,15-0,25

0,25-0,30

>0,30

COBERTA

W/m2k

0,35 ― 0,45

-

0,15-0,20

0,20-0,25

>0,25

OBERTURES

W/m2k

1,9*9 ÷ 3,1*8 ― 2,7*9 ÷ 3,3*2

-

1,2-1,5

1,5-1,8

>1,8

OBERTURES
de SUD a 0EST

-

0,29*3 ― 0,35*2

-

0,25-0,30

0,30-0,35

>0,35

LLUERNARIS

-

0,27 ― 0,35*2

-

0,20-0,25

0,30-0,35

>0,35

ENERGIA
PRIMÀRIA
no renovable

DEMANDA

14

CALEFACCIÓ

kWh/m2a

15 ― 70*4 ÷ 43*5

10,35 ― 46,17*
7,89 ― 21,98*15

<20

20-25

>25

REFRIGERACIÓ

kWh/m2a

15 ― 20

0 ― 11,11 *14
0 ― 8,91 *15

<10

10-15

>15

IL.LUMINACIÓ

kWh/m2a

-

-

<5

5-10

>10

kWh/m2a

55 ― 110

25,97 ― 64,93

30-55

55-70

>70

REFRIGERACIÓ
CALEFACCIÓ
ACS

*1 CTE 2013 (els rangs recullen les zones climàtiques
compreses entre B i E )/ Decret Ecoeficiència (DEE
21/2006)/ altres ordenances municipals i legislació
vigent.
*2 Valor màxim permès per Decret d'Ecoeficiència
*3 Alta càrrega tèrmica.
*4 En base a superfície de 100 m2 útils habitables.
*5 En base a superfície de 1.000 m2 útils habitables.
*6 La suma de Calefacció i Refrigeració ha de
comportar un estalvi energètic del 15-25% respecte
l'edifici de referència, quan l’edifici conté càrregues
de fonts internes baixa, mitja o alta.
*7 En edificis amb superfícies construïdes de
5.000m2 o majors.
*8 Entre 0-10% de superfície de finestra respecte el
total de la façana a una orientació SE/SO.

*9 Entre 51-60% de superfície de finestra respecte el
total de la façana a una orientació N/NE/NO.
*10 Pel Decret d'Ecoeficiència les instal·lacions amb
sistema de recolzament .amb energia elèctrica
directa per efecte Joule aportació mínima del 70%.
*11 En edificis amb superfícies construïdes de
3.000m2 o majors.
*12 ON : Obra Nova.
*13 R : Renovació.
*14 Valors habitatges unifamiliars amb qualificació
demanda energètica A.
*15 Valors habitatges plurifamiliars amb qualificació
demanda energètica A.
*16 Percentatges d’estalvi vinculats a l'edifici de
referència.
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El concepte d’edificis de consum energètic quasi zero o zero (nZEB) és relativament nou i encara no
existeix una definició precisa ni a Espanya (ni a Catalunya), però en termes generals es pot definir com
un tipus de construcció que produeix per si mateixa la mateixa quantitat d’energia a l’any que la que
consumeix dins el mateix període. L’energia pot ser produïda en el lloc on es troba l’edificació o fora
d’aquest, i l’edifici es pot connectar a la xarxa urbana o ser autònom.
La EPBD – Energy Performance of Building Directive que començà a ser efectiva el 9 de Juliol de 2010,
estableix que :
“pel 31 de Desembre de 2020, totes les noves construccions hauran de ser edificis de consum
quasi zero.…” (Article 9a)
i
“abans del 31 de Desembre de 2018, els edificis públics de nova construcció o ocupació seran
edificis de consum quasi zero.…” (Article 9a).
El BPIE (Buildings Performance Institute Europe) ha elaborat un informe sobre com implementar el
NZEB a tot Europa, basat en l’estat actual i principis d’edificis de baixa energia: Principles for Nearly
Zero Energy Buildings (2011).
Pel que fa a la renovació, un edifici que s’hagi de sotmetre a renovacions importants ha d’aspirar a
assolir els estàndards nZEB considerant el cost econòmic òptim.

Definicions de NZEB
Existeix la possibilitat de definir els edificis nZEB de diferents maneres segons:
1) Definició a nivell Europeu, a través de l’Energy Performance of Buildings Directive
2) Definició a nivell Nacional
a. A través de la legislació i reglamentacions.
b. A través dels projectes i/o criteris comparatius del mercat.
3) Definint les característiques fonamentals d’un edifici nZEB.

1) Definició a nivell Europeu
La EPBD, a l’article 2.2. defineix vagament el concepte nZEB, d’aquesta manera permet la lliure
interpretació a cada país europeu segons les seves particularitats. D’aquesta manera cadascú ho pot
adaptar al seu reglament i normativa de construcció com considerin més coherent. Donat que la EPBD
no dóna cap detall sobre el marc de càlcul d'eficiència energètica, es deixa la seva acotació concreta
als Estats membres, en funció de les condicions locals.
Edificis de consum energètic quasi zero (‘nZEB-nearly zero-energy building’) significa
que un edifici té un rendiment energètic molt elevat, conforme l’establert a l'annex I.
La quasi nul·la o molt baixa quantitat d'energia requerida hauria d'estar coberta de
forma molt significativa per l'energia procedent de fonts renovables, inclosa l'energia
procedent de fonts renovables produïda in situ o a prop de l’edifici.
La REHVA (Federation of European Heating, Ventilation & Air Conditioning) va establir un grup de
treball el 2010 per ajudar a definir i perfilar la filosofia nZEB:
 The Path Towards 2020 – Nearly Zero Energy Buildings
 How to Define Nearly net Zero Energy Buildings
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2) Definició a nivell Nacional – Espanya/Catalunya
Donat que és un concepte relativament nou i encara no hi ha una definició precisa a Espanya i també
en altres països europeus. En referència a això,en el marc del Projecte AIDA, la Dª. Anna Manyes,
arquitecte i investigadora de l‘Institut de Recerca en energia de Catalunya (IREC) fa la següent menció
: ‘España no tiene ninguna definición nZEB todavía. Sin embargo, en el Plan de Ahorro Energético y de
Acción Eficiente 2011-2020 y en el Segundo Plan de Acción de Eficiencia Energética Nacional, en el
marco de la Directiva 106 de los Servicios Europeos de Energía, las autoridades españolas han puesto
en marcha un plan de trabajo preliminar para la implementación nZEB, cuya definición se basará
probablemente en la "clase energética A" de la metodología de certificación de eficiencia existente
(EPC), lo que significa que todos los edificios construidos a partir de 2021 tendrán un consumo de
energía primaria un 70% inferior que lo que requieren las actuales normativas de la construcción
(Código Técnico de la Edificación – CTE 2006) y un 85% menor que los edificios de referencia del stock
edilicio de 2006.’
Per altre banda un informe redactat a Brussel·les, ‘INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO
EUROPEO Y AL CONSEJO’. Avances efectuados por los Estados miembros en la implantación de edificios
de consumo de energía casi nulo. Bruselas, 28.6.2013’ diu que el nivell de desenvolupament de la
definició dels edificis de consum d’energia quasi nula en els Estats membres és la referida a la següent
taula.

Font INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

3) Definicions característiques dels NZEB
Hi ha 4 tipus reconeguts de NZEB tal i com remarca Torcellini al (2006):
Net Zero Site Energy (energia local) – L’edifici produeix com a mínim la quantitat d’energia equivalent
a la feta servir en un any per un edifici de referència.
Net Zero Source Energy (font d’energia) – L’edifici produeix una quantitat d’energia equivalent a la
utilitzada durant un any si es comptabilitza per la font. La font d’energia fa referència a l’energia
primària necessària per a generar i abastir l’edifici. Per a calcular la font d’energia total d’una
construcció o edifici, s’ha de multiplicar l’energia importada i exportada pels factors de conversió
locals apropiats per cada font.
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Net Zero Energy Costs (costos d’energia) – la quantitat de diners que un proveïdor del
subministrament d'energia paga al propietari de l'edifici per a l'energia exportada a la xarxa és almenys
equivalent a la quantitat que el propietari de l'edifici paga al proveïdor del subministrament d'energia
per a l'energia, els serveis, les connexions, honoraris, etc., per un any.
Net Zero Energy Emissions (emissions d’energia) – l'edifici produeix almenys la mateixa quantitat
d'energia renovable lliure d'emissions, ja que utilitza la de les emissions que produeixen les fonts
d'energia per any.
Alguns també consideren els següents tipus de desenvolupament com a nZEB:
Net Off-site Zero Energy Use (renovables) –una construcció està considerada nZEB, si la totalitat de
consum d’energia s’obté a partir de fonts renovables que es troben fora de del lloc de l’edificació.
Off the Grid (autosuficients) – on un edifici no està connectat a una font o sistema d‘alimentació, i és
capaç de produir i emmagatzemar la seva pròpia energia. Coneguts com edificis autosuficients.
Nota: CAP DE LES ANTERIORS considera l’energia i el carboni embeguts en les seves definicions o
càlculs.
A continuació s’adjunta una taula dels percentatges de CO2/m2 vinculats a les diferents fases del cicle
de vida dels edificis, i on queda palesa la repercussió actual en la fase d’ús dels edificis, segons un curs
realitzat al COAC i dirigit per Albert Cuchí :

Com s'aconsegueix un nZEB?
Independentment de la definició, la consideració primordial a l'hora de dissenyar un nZEB és reduir
inicialment la demanda energètica de l'edifici proposant complementàriament sistemes d’alta
eficiència energètica (de climatització, il·luminació, producció d’aigua calenta, aparells,
electrodomèstics, etc.; combinats amb sistemes de control intel·ligent), considerant la font més
eficient en cada lloc per subministrar energia a l'edifici, incloent-hi l’aportació d’energies renovables
per contrarestar el mínim consum necessari.
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Es debaten a través d'aquests conceptes :

Font : ESV

FONT : CTE DB HE de setembre 2013. Apèndix A de Terminologia

La taula que es mostra a continuació, relaciona els termes anteriors en relació amb la normativa
espanyola:
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Font : Jornada de presentación de la
‘Actualización del Documento Básico de Ahorro de energía’ 29/10/2013.
Luis Vega y Rocío Báguena.

Què es considera energia renovable?
El CTE DB HE de setembre 2013 dins l’apèndix A de Terminologia, defineix ‘Energía procedente de
fuentes renovables: energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica,
solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero,
gases de plantas de depuración y biogás.’

Cost Òptim
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) ha elaborat un Pla d’Acció per al període 20082012 (PAE4 2008-2012), dintre del marc de l’Estrategia de Ahorro y Eficiencia energética en España
2004-2012, aprovat pel Gobern central el 28.11.2003.
 Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. Resumen ejecutivo.
 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2011-2020

Font : IDAE

Tenint en consideració per una part els objectius de disseny i el cost econòmic que implica aconseguir
reduir el consum energètic dels edificis, es van treure mesures legislatives entre el 2005-2007 que
tinguessin un valor estructural : són el Código Técnico de la Edificación i la Certificación energética,
també s’han actualitzat i adaptat altres decrets existents com el Reglamento de Instalaciones térmicas
en los Edificios (RITE). L’actualització del CTE HE publicada el 12 de setembre de 2013, constitueix la
primera fase d’aproximació cap a l’objectiu d’aconseguir nZEB. I es preveu en un curt termini que
incorpori exigències encara més estrictes, es té previst una tercera revisió, que inclouria el concepte
d’edifici de consum d’energia quasi nul, en 2018 i aprovar una definició definitiva en 2019.
Dintre del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2011-2020, en el cas del sector Edificació
i equipament, s’han subvencionat inversions en rehabilitació de l’envolupant tèrmica dels edificis
existents, de renovació d’instal·lacions tèrmiques o d’il·luminació interior, y en la construcció d’edificis
nous amb alta qualificació energètica, així com en aquelles inversions, amb caràcter general, en
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equips, instal·lacions y sistemes que consumeixen energia (equips de fred, sistemes d’alimentació
ininterrompuda o ascensors). També es té en compte un Pla per l’horitzó 2016-2020.

FONT : A guide from the European Council for an Energy Efficient Economy. (eceee)
Example of financial, energy and environmental gaps between current and
cost-optimal requirements and nZEB levels

Pel que fa a la relació als Estats Membres, les polítiques i mesures de suport dels edificis de consum
d’energia quasi nul·la són les exposades a la següent gràfica, informació extreta de L’ ‘INFORME DE LA
COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Avances efectuados por los Estados miembros
en la implantación de edificios de consumo de energía casi nulo. Bruselas, 28.6.2013’:

Font : INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

El Govern ha aprovat l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis, que té com a
objectiu incentivar els propietaris de l’1,2 milions d’edificis que hi ha a Catalunya, tant d’usos
residencials com terciaris, per tal de millorar el seu comportament energètic, impulsant l’estalvi
econòmic i les condicions d’habitabilitat i confort.1 (FONT: premsa gencat)

Aquesta Estratègia és fruit del treball del programa europeu MARIE, que lidera el Departament Territori i
Sostenibilitat (TES) de la Generalitat de Catalunya. El document aprovat avui defineix cinc eixos d’acció,
1
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Els objectius prioritaris de l’Estratègia Catalana per al 2020 són els següents:
· Reduir el 14,4% del consum estimat d’energia final del parc edificat residencial i terciari.
· Disminuir el 22% de les emissions de CO2.
· Aconseguir un estalvi d’un 21% de la despesa econòmica del parc edificat, equivalent a 800
milions d’euros.
· Intervenir, mitjançant una gestió energètica renovada o a través de la renovació integral, en
el 61% dels immobles.
Per tal de materialitzar aquesta Estratègia, es focalitzarà una primera intervenció en 120
macroprojectes de renovació energètica. Alguns d’aquests projectes ’intervenció ja estan en marxa o
s’iniciaran durant el 2014, per exemple :
· Millores en la gestió energètica d’edificis d’oficines i administratius de Catalunya. La prova
pilot s’està desenvolupant en sis edificis, un d’ells la seu del Departament de Territori i
Sostenibilitat al c/ Aragó.
La resta de projectes d’ajudes es descriuen a la guia tècnica titulada ‘Tipus de Calderes’ situada dins
l’apartat de Calor i Aigua Calenta; ja que estan relacionades amb subvencions de calderes de gasoil.

Aspectes a tenir en compte
Els arquitectes i els clients han de considerar de forma activa en el procés de disseny les 6 àrees
següents, per poder realitzar projecte en base als criteris de nZEB:
1) Disseny i Objectiu – decidir en quina definició de nZEB es basarà el projecte. Per exemple,
l'energia equivalent, els diners equivalent o emissions equivalents - i basar el disseny al voltant
dels criteris adequats. Ha de ser tècnica i econòmicament viable.
2) Considerar el clima local / regional, les condicions meteorològiques i els patrons estacionals.
El disseny de nZEB es particularment sensible a aquestes variables, i el que té sentit en un país
europeu nòrdic, potser no té tant de sentit en país mediterrani, tenint un impacte directe en
l’estratègia de disseny i l’objectiu del projecte.
3) Estratègies passives. Aquests poden variar d'un lloc a un altre i estan influenciades per les
característiques de cada tipus d’entorn. Els projectes en els climes més freds (nòrdics) es
poden centrar en conceptes d’aïllament i recuperació de calor, per contrarestar l’excés de
fred. Mentre que als climes més càlids o suaus del sud d'Europa s’han de centrar també en el
disseny de control de radiació solar i generació d’ombres, per contrarestar l’excés de calor i
potenciar la ventilació natural gratuïta que es pot aconseguir en molts moments de l’any.
4) Eficiència energètica – aquest tema es basarà en els estàndards mínims de rendiment
requerits per la legislació local / regional / nacional o reglaments, i garantirà els valors
establerts d'aïllament, estanquitat, ventilació, qualitat de l'aire, conservació d'energia, etc..
5) Sistemes d'Energies Renovables (ER) - s'ha de prestar atenció a la integració de ER en el
disseny nZEB des dels primers esbossos conceptuals. Per exemple una bona orientació de
l’edifici ajudarà a maximitzar els guanys energètics en instal·lacions solars (fotovoltaiques i
tèrmiques)

juntament amb un full de ruta, i permetrà donar compliment a les directives europees que marquen el 2014
com un any clau per iniciar les actuacions per les fites a assolir en matèria d’eficiència energètica per a l’any
2020.
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6) Tecnologia - per la seva naturalesa com més nZEB sigui més tecnologia requerirà, i haurà de
ser una tecnologia el màxim eficaç en el moment de l’especificació, per tal de maximitzar els
beneficis de qualsevol disseny i objectiu establert.

Font : Soares et al, 2013




Whole Building Design Guide: Net Zero Energy Buildings
International Passive House Association: Guidelines
ASHRAE: Achieving NZEB

Barreres dels nZEB







La integració de les tecnologies renovables en els projectes de petita escala.
Percepció que les tecnologies renovables són costoses i poc fiables.
La reticència dels principals desenvolupadors de flux / constructors ja que són sistemes que
s'allunyen de les formes tradicionals de disseny i construcció.
Desafiament per millorar les prestacions de la construcció, per construir nous dissenys
hermètics i eficients energèticament.
La manca d'un nombre significatiu de clients disposats a provar els nous dissenys i tecnologies
Percepció i actualment major cost econòmic real de la construcció d'un NZEB

Organització
EUR-Lex
IDAE

CTE

Descripció
Access to European Union law
Plan de Acción de Ahorro y
Eficiencia Energética
Jornada de presentación de la
“Actualización del Documento
Básico de Ahorro de energía”

Enllaç a web base

Enllaç al Document / Secció de la web

http://eurlex.europa.eu/homepag
e.html

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0483
:FIN:ES:PDF
http://www.idae.es/index.php/id.89/relmenu.331/mod.pags/
mem.detalle
http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/docum
entosCTE/DB_HE/02_DBHE_Claves_Luis_Vega_Rocio_Baguen
a.pdf

http://www.idae.es

www.codigotecnico.org
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SustainCo
Guia Tècnica

Organització
European Union Law
Building Performance
Institute of Europe
National Renewable
Energy Laboratory
Whole Building Design
Guide
The
Federation
of
European
Heating,
Ventilation
&
Air
Conditioning (REHVA)
The Federation of
European Heating,
Ventilation & Air
Conditioning (REHVA)
Department of
Community, Environment
& Local Government
International Passive
House Association
BRE
SEAI

Renovació
Domèstic

Descripció
Energy Performance of
Buildings Directive
Principles of Nearly Zero
Energy Buildings
Zero Energy Buildings: A
Critical Look at the Definition

Enllaç a web base

Enllaç al Document / Secció de la web

www.eur-lex.europa.eu

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0
013:0035:EN:PDF
http://www.bpie.eu/documents/BPIE/publications/LR_nZEB
%20study.pdf

www.bpie.eu
Torcellini, P., Pless,S., &
Deru, M. (2006)

Conference Paper NREL/CP-550-39833

Information on NZEBs

www.wbdg.org

http://www.wbdg.org/resources/netzeroenergybuildings.php

The Path towards 2020 – Near
Zero Energy Buildings

www.rehva.eu

http://www.rehva.eu/fileadmin/hvac-dictio/03-2012/thepath-towards-2020---nearly-zero-energy-buildings.pdf

www.rehva.eu

http://www.rehva.eu/fileadmin/hvac-dictio/032011/How_to_define_nearly_net_zero_energy_buildings_nZ
EB.pdf

How to Define Nearly net Zero
Energy Buildings
Action Plan for the
Implementation in Ireland of
the EPBD
Guidelines for passive house
design
Passivhaus primer: Designer’s
guide
Ireland Passive House
Guidelines

www.environ.ie
www.passivehouseinternational.org
www.passivhaus.org.uk
http://www.seai.ie/

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHou
sing/BuildingStandards/FileDownLoad,31057,en.pdf
http://www.passivehouseinternational.org/index.php?page_id=80
http://www.passivhaus.org.uk/filelibrary/Primers/KN4430_Pa
ssivhaus_Designers_Guide_WEB.pdf
http://www.seai.ie/Publications/Your_Building_Publications_
/Passive_House/PH_Guidelines_July_08.6536.shortcut.pdf

Video Links
IDAE
ASHRAE
Leonardo Energy

“Edificios de nZEB: Nueva
Construcción y Rehabilitación”
– GENERA 2012
Achieving Near Zero Energy
Buildings
Webinar – Near Zero Energy
Buildings

http://www.idae.es

http://www.idae.es/index.php/id.198/mod.noticias/mem.det
alle
http://www.youtube.com/watch?v=pQFJr5E7_R0
http://www.youtube.com/watch?v=uZAGrVMRQdM
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