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0.APROXIMACIÓ
a. definir estratègia general
b. detectar oportunitats en el territori
c. redactar una metodologia
d. seleccionar edifici a intervenir
e. analitzar dades generals
f. contactar agents que intervenen en el procés
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A.AIXECAMENT DE DADES
 ESTÀTIQUES
 1.Planimetria
 2.Història
 3.Detalls constructius
 4.Instalacions
 
 DINÀMIQUES
 1.Consums energètics
 2.Patrons d’ús
 3.Monitooring
 4.Simulació (Design Builder)
 ALTRES
 1.Demandes dels usuaris (desitjos)
 
B.ESCENARIS
 1.Definir requeriments escenaris
 2.Definir accions (simulació + cost global)
 3.Simular escenaris
 4.Relació entre cost global i reducció consum de cada escenari
 5.Triar escenari
 6.Validar el projecte amb els agents
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2.REDACTAR EL PROJECTE
A.REDACCIÓ EXECUTIU
B.REDACCIÓ ESTRATÈGIA COMUNICACIÓ
 1.Presentació + formació gestor
 2.Presentació + formació de l’usuari

3.OBRA

4.REVISAR EL PROCÉS

a. desenvolupart l’obra per fases
b. fer un seguiment de l’ús
c. validar els resultats parcials
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- Tones -20% Tones

cost a 30 anys en construcció, energia i CO2

estalvi a 30 anys d’energia a les llars

cost òptim individual 
mínima inversió / màxim estalvi

estalvi col·lectiu 
màxim estalvi

cost òptim en espais col·lectiu 
mínima inversió / màxim estalvi

suma de costosCOST GLOBAL DEL PROJECTE ENERGÈTIC A 30 ANYS

- kWh -20% kWh

- kWh/m2 - kWh/m2 - kWh/m2 - kWh/m2 - kWh/m2

CONSUM FINAL

DEMANDA DENERGIA/m2

ENERGIA FONT 
RENOVABLE

COST CONSTRUCCIÓ

datalogger

cost construcció: la suma del cost 
de la construcció del projecte energètic 
incorporant hores de treball d’operaris, 
cost material i la inflació de tot aquest 
cost durant els 30 anys (2,15%)

cost funcionament: la suma dels costos 
derivats del dia a dia de l’equipament: treballs de 
manteniment, substitució de peces, d’elements dels 
sistemes i la inflació de tot aquest cost durant els 
30 anys (2,15%)

cost energia: la suma del cost de les 
factures energètiques i la inflació de tot 
aquest cost durant els 30 anys (4,5%)

cost co2 emès: equivalència en euros 
(7 €/tona els cinc primers anys) de la suma 
del co2 emès durant els 30 anys

estalvi d’energia col·lectiu: estalvi 
energètic corresponent al conjunt d’habitatges 
durant les hores d’us de l’equipament. Incorpora 
l’estalvi en il·luminació 0,05€/h, calefacció 0,31 
€/h i refrigeració 0,05€/h (dades extretes de 
l’enquesta spahousec) i un ús mitjà de l’equipament 
de 3 hores per persona i 2 usuaris per habitatge

COST FUNCIONAMENT
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COST CO2 EMÈS

ESTALVI D’ENERGIA 
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Accions de gestió

Accions sobre 
l’envolvent

Accions sobre els 
sistemes

Accions d’habitabilitat

0 €
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B. detectar oportunitats en el territori

D. seleccionar edifici a intervenir

1. Presentació + formació del gestor

B.4. simulació (design builder)

B.3. monitoring de temperatures

D.1. definir requeriments escenaris D.5. triar l’escenari

D.2. definir accions

D.4. relació entre cost global i reducció conum de cada usuari

ESCENARIS

reduir la dependencia energètica del 
barri millorant certs espais col·lec-
tius per tal que serveixin d’exemple 

i facin difusió d’estratègies de 
gestió energètica a l’habitatge

A. definir estratègia general

C. redactar metodologia

titularitat del sòl

normativa tèrmicaa
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c + e + f + ( g ( d.1 + d.2x0,5 + d.3x0,5 ) / 2 ) + h

d.1

d.2

d.3

paper de l’usuari

tipologia d’espai

quantitat d’usuaris

actitud vers el 
projecte

superfície

1 pre cte

0.5 amb cte

1 <500m2

0.5 500-1000m2

0 >1000m2

0 privat

1 públic

0 passiu

1 actiu

 (gradient)

 (gradient)

 (gradient)

0 espai de pas

1 espai d’aprenentatge

0 <1 usuaris setmana/m2

1 >1 usuaris setmana/m2

consum
0 mínim kwh/m2

 (gradient)

1 màxim kwh/m2

energètic

0 mínim m3/any

 (gradient)

1 màxim m3/any

aigua

0 mínim m3/any

 (gradient)

1 màxim m3/any

residus
0 menys disposat

1 més disposat

0.5 altres espais

paràmetres de l’edifici

paràmetres d’espai col·lectiu

24 casos iguals a Centre 
Cívic l’Elèctric i al Casal 
el Rectoret

matriu

i. demanda energètica 0 baixa demanda
 (1361 kwh/any)

1 alta demanda   
 (7944 kwh/any)

paràmetres del barri
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metodologia E.O APROXIMACIÓ DIAGNOSI

redaCTAR el 
projecte

0.4

{manual de bones pràctiques}

Temp. exterior
Temp. minielèctric

Horari d’obertura al públic
Temp. de confortTemp. sala gran a 6m

Temp. sala gran a 1,5m

Dilluns
22/02/2016

Dimarts
23/02/2016

5 ºC

10 ºC

15 ºC

20 ºC

25 ºC

30 ºC

Dimecres
24/02/2016

Dijous
25/02/2016

Divendres
26/02/2016

Dissabte
27/02/2016

Diumenge
28/02/2016


