
70.000 m2 
de sostre 
construït

121.000 m2 
de sostre 
construït

Objectius:
- Reducció del consum 
energètic
- Reducció de les emisions 
de CO2
- Millorar la qualitat de 
l’aire
- Millorar la qualitat del 
suministrament

Pla d’energia, canvi climàtic i 
qualitat de l’aire de la 
ciutat de Barcelona

Objectius:
- Reducció del 20% de les 
emisions de CO2 correspo-
nents a tot el municipi.
Per assolir l'objectiu calen 
propostes d'estalvi i 
eficiència energètiques, de 
producció de renovables, de 
millora en la gestió de resi-
dus i de l'aigua. 

Objectius:
- És el marc normatiu que 
estableix les exigències que han 
de cumplir els edificis en relació 
amb els requisits bàsics de 
seguretat i habitiabilitat.
- Inclou exigències pel que fa a 
les característiques tèrmiques 
dels edicisis, exposades en gran 
mesura en les seccions HE 0 i HE 
1 del DB-HE (Documento Básico 
de Ahorro de Energía)

Objectius:
- Aquesta norma té per objecte 
establir les condicions tèrmiques 
exigibles als edificis. S’aplica 
sobre tots els edificis de nova 
planta

Objectius:
- Aquesta norma pretén ser una 
adaptació dels criteris de la 
NBE-CT-79 a la realitat con-
structiva catalana i definir amb 
claretat una zonificació climàtica 
de Catalunya.

Segell privat que certifica uns 
criteris per l’edificació.
Objectius energètics:
- Conseguir reduir un 75% les 
necessitats de calefacció i 
refrigeració
- Demanda de calefacció <15 
kWh/m2

- Demanda de refrigeració <15 
kWh/m2

- Estanquïtat a l’aire <0,6 ren·h

Objectius:
- Que els edificis compleixin un 
nivell d’eficiència molt alt
- Que tinguin una demanda 
energètica quasi nula
- Que l’energia procedeixi con-
sumida procedeixi majoritariament 
de fonts renovables, produida in 
situ o a l’entorn

Estandars de baix consum 
d’altres països:
- Alemania: Passivhaus, Dena 
Effizienzhaus 70
- Francia: BBC – Effinergie Neuf
- Italia: Casa Clima – Casa Clima 
plus
- Suiza: Minergie -P -eco
- Austria: klima: aktiv Haus

Objectiu:
- millorar l’eficiència tèrmi-
ca i energètica dels edificis 
d’ús residencial i social 
situats a l’entorn del mar 
mediterrani

Ambit:
- Territori català. Projecte 
europeu

Objectiu:
- Crear una xarxa europea 
d’escoles a favor d’estalvi-
ar energia i lluitar contra 
el canvi climàtic
- Aprofitar les escoles com 
un espai ideal per promoure 
la sostenibilitat energètica, 
afavorint que les genera-
cions futures consumeixin 
energia d’una manera més 
resonsable i incideixin 
també en les seves 
famílies 

Ambit:
- Territori català. Projecte 
europeu
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2018-2020

NZEB

definició en construcció

-20 %
respecte el 2005

-20 %
respecte el 1990

+20 %
de producció

Energia 
Primaria

Energies
RenovablesCO2

-40 %
respecte el 1990

-27 %
respecte el 1990

+27 %
de producció

Energia 
Primaria

Energies
RenovablesCO2

-80 %
respecte el 1990 respecte el 1990 de producció

Energia 
Primaria

Energies
RenovablesCO2

PECQ
(2011-2020)

PAES
(2011-2020)

Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses

Programa de reducció 
d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle a l’UPC

Una aproximació a l’impacte 
ambiental de l’Escola 

d’Arquitectura del Vallès

Una visión país para el 
sector de la edificación en 

España

CTE
Codi Tècnic de l’edificació

1975 1979

Objectius:
- Primera legislació encaminada a 
l’estalvi energètic després de 
problemes derivats de l’encari-
ment de l’energia després de la 
crisis del petroli de l’any 1973

Objectius a tenir en compte:
- Inclou la possibilitat d’aplicar 
l’anomenat “Impost al sol” que 
grava l’autoconsum d’energia
- No paga als consumi-
dors/productors d’energia la 
venta de l’energia sobrant en 
les hores de menys demanda.

REAL DECRETO 
1490/1975

REAL DECRETO 
900/2015

2011

INFORME GTR

NBE-CT-79

1987

NRE-AT-87

ESTANDAR 
PASSIVEHOUSE NZEBNZEB

Edificis de nova construcció 
amb consum d’energia quasi nul
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Edificis públics de consum 
d’energia quasi nul

RELS
Rénovation Energétique des 

Logements 
(Rehabilitació energètica d’habitatges)

EURONET 50/50

UPCO2

INFORME MIES

Protocol de Kyoto
Conveni internacional de 
prevenció contra el canvi 

climàtic

Cimera del clima
Conveni internacional de 
prevenció contra el canvi 

climàtic

1988
Pobresa energètica

Es redacta una primera 
definició de pobresa 

energètica a Gran Bretanya 

1973 2007
Crisis del 
petroli

Crisis 
econòmica
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27%

CONSUM ENERGIA 
PER SECTORS

domèstic

52%

CONSUM ENERGIA 
MUNICIPAL

edi�cis

50%

EMISIONS GEH 
MUNICIPAL

edi�cis

kWh
de demanda

kWh

ACCIÓ
MILLORAR L’ÚS DE L’ENERGIA
gestió, sistemes passius i actius

ACTUAL

Identificació d’espais 
d’oportunitat:
CONCORREGUTS
VISIBLES
REFERENTS

barri de Les Planes:
TEIXIT AMB ALTA 
DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA

REACCIÓ
PROCÉS D’ALFABETITZACIÓ
usuari protagonista de l’acció

PROJECTE PILOT

ÚS DE L’ENERGIA escenaris conciència energètica ESQUEMA PROJECTE
activitat de sensibilització amb els veïns del barrihabitatge tipus de Les Planes

PÈRDUES PER 
INFILTRACIONS

IMPOSTOS
PART FIXA DE LA 

FACTURA

€

kWh

kWh

kWhmala GESTIÓ

ENVOLVENT

RADIACIÓ SOLAR
CAPTACIÓ PER 

OBERTURES

RENDIMENT 
MÀQUINES I 
TRANSPORT

TRANFORMACIÓ I 
TRANSPORT: calderes, 

màquines, AC...

TRANFORMACIÓ
/GENERACIÓ

PÈRDUES PER 
PARAMENTS

PÈRDUES PER 
VENTIL·LACIÓ

€

n

Ge

10%(1)

30%(3)

9%(2)

2%(2)

23
%(2)

28
%

(2
)

23%(4)

20%(4)

12%(5)

60%(5)
17%(5)

6%(5)

3,5%(5)

17%
(1) 22%

(1)

42%(1)

38%
(3)

9%(1)

(1) Informe sobre el Sistema elèctrico español de REE, 2014
(5) Projecte SECH-SPAHOUSEC, estructura per l’abastiment energètic de les vivendes unifamiliars mediterrànies
(3) Calculat amb una factura d’electricitat de 314kWh i una potència contractada de 5,75kW
(4) Aproximació a partir de dades de la tesi doctoral de Fabián López (UPC, 2006) per a varis edificis de la UPC
(5) Projecte SECH-SPAHOUSEC, consum energètic per vivendes unifamiliars en el mediterrani espanyol

Factura (calculat amb euros)
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TRÍPTIC: entrega Diccionari de la Casa

L’EQUIPAMENT: Dibuixar l’equipament per 
conèixer la visió que tenen d’ell i què en 

destaquen

CÀRREGUES INDIRECTES ELEMENTS ACTIUS 
PER LA CLIMATITZACIÓ: Relacionar fotogra-
fies, noms i pros i contres de diferents 
elements actius: calderes de gasoil, gas, 

biomassa, llar de foc...

VENTILACIÓ: Enigma relacionat amb el 
consum d’oxigen dins d’un lloc tancat

CAPES DELS TANCAMENTS: Ordenar les 
capes de la paret tocant i picant les 

parets i els vidres

CAPTACIÓ PASSIVA DE L’ENERGIA DEL SOL: 
Preguntes relacionades amb el desplaça-

ment de la calor, les obertures... a casa de 
cada un dels participants

CO2 I HUMITAT: Relacionar la olor de les 
sales quan hi ha activitats dinàmiques 
(zumba, ball...) amb el CO2 i humitat a 

través de preguntes sobre l’experiència 
personal


