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INNOVACIÓ

Estalvi  
energètic en  
la rehabilitació 
d’edificis

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

L’envelliment del parc immobiliari ha 
posat de manifest la necessitat d’una 
normativa més exigent pel que fa als 
requeriments tèrmics dels edificis. La 
rehabilitació energètica avança a gran 
velocitat amb un sol objectiu: aplicar 
criteris d’estalvi i eficiència energèti-
ca, i aconseguir més beneficis, menys 
costos i més confort. 

El document bàsic DB-HE estalvi 
d’energia del Codi tècnic de l’edifica-
ció (CTE), aprovat recentment pel 
Govern espanyol i mitjançant el qual 
es regula la construcció d’edificis a Es-
panya, limita el consum final d’energia 
primària. Aquesta iniciativa posa de 
manifest que cal dirigir-se cap a l’apli-
cació d’estratègies per obtenir més 
beneficis i menys costos, i aconseguir 
l’esmentada eficiència energètica i 
unes condicions òptimes de confort 
per a l’usuari. Per tant, cal assegurar 
la millora del comportament tèrmic 
d’elements com són les façanes, les co-
bertes i les finestres, la millora de l’efi-
ciència de les instal·lacions tèrmiques 
i d’il·luminació, i la implementació de 
l’ús de les fonts renovables d’energia. 

EDIFICIS DE CONSUM QUASI NUL
El model energètic proposat per la 
Directiva europea 2002/91/CE d’efi-
ciència energètica, en el qual es fixa-
ven les pautes a seguir en els estats 
membres, va ser substituït pel de la 
Directiva 2010/31/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 19 de maig 
de 2010, relativa a l’eficiència energè-
tica dels edificis. El nou model és molt 
més ambiciós i suposa un enduriment 
dels requisits mínims per aconseguir, 
de cara al 2020, edificis de consum 
d’energia pràcticament nul. La trans-
cripció d’aquesta directiva, en part, es 
fa a través del CTE mitjançant el DB 
HE. L’efecte del canvi climàtic, un dels 
desafiaments més grans a què ens en-
frontem, va fer que la Unió Europea 
proposés un paquet integral de mesu-

res sobre canvi climàtic i energia, que 
preveu nous i ambiciosos objectius per 
al 2020, respecte de les xifres de 1990. 

OBJECTIU 20/20/20
L’objectiu 20/20/20 previst per a 
l’any 2020 és portar Europa cap al 
camí d’un futur sostenible: 20% de 
reducció de gasos d’efecte hiverna-
cle, 20% d’estalvi de consum ener-
gètic per major eficiència i promou-
re les energies renovables fins a un  
20%. 

Així doncs, cal fer camí i, de fet, la 
normativa actual que fa referència a 
edificis nous i grans rehabilitacions 
energètiques és molt més exigent i 
incorpora molts requisits tèrmics 
que beneficien la rehabilitació ener-
gètica. No hem d’oblidar, pel que fa 
als edificis d’habitatges, els sistemes 
d’elevació, que també formen part 
d’aquest conjunt de la rehabilitació 
energètica, de la seguretat i del con-
fort. Per tant, cal tenir en compte tot 
el que ens ha de conduir a una millo-
ra de la qualitat de vida. l 

Text Anna Carrió
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 La mitgera del Ginjoler, al carrer 
d’Arimon de Barcelona, i ideada per l’equip 
tècnic de Paisatge Urbà i alumnes de 
l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja,  
fa l’espai més agradable i soluciona els 
problemes d’humitat de la finca.

Xavier de la Cruz

 Façana fotovoltaica de colors del 
MNATEC que cobreix la paret mitgera de 
l’edifici d’habitatges contigu. Amb els 
40.000 kWh que produeix a l’any es 
cobreix un 15% de la demanda elèctrica 
de l’equipament museístic.

Fe de errata 
L'autor de l'article publicat en aquesta 
secció del número 196 de THEKNOS és 
Josep M. Gebelli.
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