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És així com s’ha desenvolu-
pat un projecte de referència
sobre construcció sostenible:
l’“Habitatge EE+. La casa
pas siva a la Mediterrània”.
El projecte tècnic previ per a
aquest habitatge unifamiliar,
ubicat a Catalunya, va obte-
nir el febrer de 2009 el Certi-
ficat Energètic A emès per
l’Institut Català d’Energia. 

Per mantenir estable la
temperatura a l’interior de
l’edifici i garantir un alt
nivell de confort durant tot
l’any, tant a l’hivern com a
l’estiu, s’ha minimitzat la
influència de les condicions
climatològiques exteriors so -
bre aquell (aïllament tèrmic
exterior, sòl radiant i venti-
lació). Amb això, s’ha acon-
seguit reduir la potència i
millorar el rendiment dels
generadors de calor i fred,
minimitzant el consum d’e -
nergia i reduint les emis-
sions de CO2 que s’expulsen
a l’atmosfera. 

ARTICLE TÈCNIC

Habitatge EE+
La casa passiva
a la Mediterrània
Actualment Espanya desenvolupa un model energètic sostenible per a l’edificació basant-
se en l’eficiència energètica i les energies renovables. Els programes d’eficiència energè-
tica s’orienten a millorar les condicions tècniques dels edificis i instal·lacions (calefacció,
refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària), fet que motiva l’ús de les renovables.
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Els dos conceptes tècnics
complementaris que han per-
mès reduir el consum total
d’energia a l’edifici en més
d’un 85% i les emissions de
CO2 en un 73%, són: 

A. Arquitectura bioclimà -
tica, a fi de minimitzar la de -
manda energètica: 

• Aïllament tèrmic, millo-
rat segons el Codi Tècnic
de l’Edificació, en les
superfícies exteriors (pa -
rets, terra, sostre, portes i
finestres), minimitzant
la influència de les condi-
cions climàtiques exte-
riors sobre l’interior de
l’edifici.

• Ombrejat exterior de les
zones envidrades, a la fa -
çana sud i en la coberta
de l’edifici, per aprofitar
la radiació solar a l’hi -
vern i evitar la radiació
solar a l’estiu. 

B. Sistema integral de cli       -
ma tització i aigua ca lenta
sa nitària, per aprofitar l’e -
ner gia amb la màxima efi-
ciència. Els components con-
siderats en el projecte són: 

• Bombes de calor (aire/ai -
gua, sòl/aigua), són ge -
neradors que permeten
trans  ferir energia en for-
ma de calor, mitjançant
l’aportació de treball, d’un
ambient menys calent a
un altre de més calent, en
contra del flux natural de
calor. Amb aquests equips
es produirà de forma
alternada i controlada ai -
gua calenta o freda per
climatitzar l’edifici, apro-
fitant, en major o menor
mesura, l’energia gratuï -

ta de l’aire exterior o del
terreny exterior.

• Energia solar tèrmica,
per aprofitar l’energia

gra  tuïta del sol per pro-
duir, en aquest cas, aigua
calenta sanitària (ACS). 

• Sòl radiant (calefacció i

Figura 2 
Esquema de sistemes 
integrals d’eficiència 
energètica 

Figura 1
Sistemes integrals 
d’eficiència energètica 
aplicats a l’habitatge
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refrigeració), que permet
aprofitar l’estructura de
l’edifici com a acu mu la -
dor infinit d’energia (inèr-
cia tèrmica), la qual cosa
permet pre-escalfar o
pre-refredar l’edifici, a
l’hi vern o l’estiu, i així  re -
duir les càrregues tè r   mi -
ques màximes a les hores
de mínimes i màx i mes
tem peratures, en ca da pe -
ríode. 

• Ventilació mecànica con-
trolada, que permet asse-
gurar la qualitat de l’aire
(renovació i filtració) a l’in -
terior de l’habitatge se -
gons el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE/HS3). A
més, permet recuperar
l’energia de l’aire “resi -
dual” per pre-escalfar (a
l’hi vern) o pre-refredar (a
l’estiu) l’aire “fresc”. 

• Regulació de la tempera-
tura de confort, que man-
té la sensació de confort
de cada persona, a cada
habitació, durant el dia o
la nit, a l’hivern o bé a
l’estiu. 

Finalment, en aquest edi-
fici es podrà comprovar i
analitzar de forma pràctica
el seu funcionament termo-
dinàmic, com un habitatge

unifamiliar habitat, s’in -
tentarà aconseguir el màxim
rendiment dels generadors
d’energia i del sistema de cli-
matització i afavorir en tots
els casos la calefacció i refri-
geració passives. 

Per això, totes les ins-
tal·lacions seran monitorit-
zades per un sistema de con-

trol que permet visualitzar
els valors reals de funciona-
ment de l’edifici: temperatu-
ra d’aire (interior i exterior),
humitat relativa de l’aire
(interior i exterior), tempera-
tura radiant (terra, parets,
sostre) i temperatura d’ai -
gua (impulsió i retorn),
entre altres.�

36

ARTICLE TÈCNIC

Comparativa entre un sistema
tradicional i un sistema
integral d’eficiència energètica

Habitatge de referència
- Caldera convencional estanca per a calefacció i

ACS
- Radiadors per a calefacció
- Aire condicionat de sostre per conductes

(aire/aire) per a tota la casa
- Equip solar tèrmic per a producció d'ACS
- Regulació per zones (calefacció + aire condicionat)

Habitatge eficiència energètica
- Bomba calor (aire/aigua) per a calefacció, 

refrigeració i producció ACS
- Caldera condensació per a calefacció i ACS
- Sòl radiant (calefacció + refrigeració)
- Fancoil mural suport refrigeració (2 unitats)
- Equip solar Helioset per a producció ACS
- Regulació individual per habitacions 

(calefacció + refrigeració)
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