
34

Aquests requisits s’engloben
en tres grups: funcionalitat,
seguretat i habitabilitat. 

El cas que ens ocupa, efi-
ciència energètica, pertany al
grup que tracta sobre la fun-
cionalitat de l’edifici. En
aquest apartat es recullen as -
pectes com la protecció con -
tra el soroll, l’es talvi ener -
gètic i l’aïlla ment tèrmic.

És per això que fins al
recent CTE a Espanya no era
freqüent plantejar-se siste-
mes d’aïllament tèrmic per a
façanes, sobretot per les con-
dicions climatològiques del
país, mentre que a d’altres
països on els hiverns són tan
freds que assoleixen durant
llargs períodes temperatures
per sota dels zero graus és
impensable construir sense
aquests recursos.

A més, la nova conscièn-
cia mundial d’estalvi energè-
tic ens porta a buscar totes
les vies possibles amb la fina-
litat de reduir les emissions
de gasos i, amb això, complir
els compromisos de Kyoto, a

través de directives  com la
93/76/CEE i 2002/91/CE, en -
tre d’altres. La transposició
d’aquestes directives es va
fer mitjançant el CTE, la
certificació energètica dels
edificis i el Reglament d’ins -
tal·lacions tèrmiques en edi-
ficis (RITE). El document
bàsic DB-HE, sobre estalvi
d’energia, té com a objectiu
aconseguir un ús racional de

l’energia que es consumeix
als edificis.  

Així doncs, l’aïllament
tèrmic aporta als habitatges
una reducció del cost de
l’energia necessària, tant per
escalfar-los com per refre-
dar-los, a més d’un confort
més elevat a l’interior.

Per tant, tenint en comp -
te els aspectes es men tats an -
teriorment, es presenten di -
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La unificació recent de criteris constructius amb la posada en marxa del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) ha requerit canvis en els processos de l’edificació que han afectat tant els
constructors com les empreses fabricants de materials. El CTE és el marc normatiu que defi-
neix les exigències de qualitat bàsiques dels edificis i el compliment dels requisits fixats.

ELISABETH CASAS I BASF

Eficiència energètica
en habitatges protegits
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L’edifici d’habitatges de protecció
oficial La Clota (Cerdanyola) està
monitoritzat per seguir el rendiment
dels seus sistemes constructius

verses quantes solucions al
mercat, com poden ser els
anomenats SATE (sistema
d’aïllament tèrmic exterior).
La seva instal·lació resulta
apta tant per a edificis d’obra
nova com per a rehabilita-
cions. 

AÏLLAMENTS TÈRMICS EN 
HABITATGES PROTEGITS
Al 2007 l’Institut Català del
Sòl (INCASOL) de la Ge ne -
ralitat de Catalunya i BASF
van signar un acord per a la
construcció d’habi tatges eco -
e  ficients. Aquest acord va
consistir en la reducció de
consum energètic en zones

urbanes, per això, aprofitant
la construcció de 112 habitat-
ges de protecció oficial per a
joves a Cerdanyola del Vallès,
es va procedir a l’a plicació
d’aïlla ments tèrmics durant
la seva execució. Cinc d’a -
quests habitatges estan mo -
nitoritzats permanentment
amb la finalitat de mesurar

els resultats am bien tals i
energètics de les solucions
aplicades i fer el seguiment
de la rendibilitat dels nous
sistemes constructius. 

EI projecte es converteix
així en un centre de coneixe-
ment aplicat de gran utilitat
per als desenvolupaments
urbans de Catalunya. Les
mesures aplicades contribu-
eixen a millorar les actuals
exigències  governamentals
d’ecoeficiència a escala regio-
nal fins al 40%.

L’obra s’ha fet en el marc
del programa europeu Poli-
city, desenvolupat per la
Unió Europea (UE) en col·la -

L’aïllament
tèrmic aporta als
habitatges una
reducció del
cost de l’energia

1. Instal·lació de perfils
Els perfils d’arrencada del sistema sobre els
quals es col·loquen els panells aïllants estan
fabricats en PVC i porten incorporada una
malla de fibra de vidre per donar una pro-
tecció extra al panell que es col·loqui en la
zona del sòcol.

2. Instal·lació del panell per a sòcols
Els sòcols es protegeixen amb peces de poli-
estirè expandit d’alta densitat, que aporta
resistències mecàniques més altes i amb
més capacitat d’imper meabilit zació, amb la
finalitat de reduir els efectes de les possibles
agressions mecàniques, així com els deri-
vats dels esquitxos de la pluja.  

3. Instal·lació i  fixació de panells
En primer lloc, els panells s’instal·len
mitjançant mor ter adhesiu, i després s’asse -
gura la fixació mitjançant la instal·lació
d’anco ratges me cànics. La seva quantitat i
dis tribució es decidirà en funció de la càrre-
ga de vent a què estigui exposat l’edifici i la
seva alçada.

4. Malla de fibra de vidre i capa base
Amb l’objectiu de conferir més estabilitat
dimensional als panells d’EPS, es col·loca a
sobre una malla de fibra de vidre xopada
amb una capa base de morter. D’aquesta
manera, la malla queda adherida al panell,
però no queda exposada en superfície. 

5. Morter d’acabat
Finalment, s’aplica el morter d’acabat, que
aporta tant una protecció davant de fongs,
algues i humitat de la façana com el valor
estètic requerit a cada projecte.�

La col·locació de SATE pas a pas
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Instal·lació de la placa sòcol 
de poliestirè expandit d’alta
densitat sobre la peça
d’arrencada
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bo ració amb les administra-
cions locals i autonòmiques,
per construir edificis desti-
nats a corregir les ineficièn-
cies del sistema energètic
en zones urbanes i a reduir
el consum excessiu d’ener -
gia. Aquest programa s’ha
portat a terme a Cerdanyola
i també en altres ciutats
europees com Stuttgart i
Torí, amb el finançament de
la UE.

DEFINIR UN SISTEMA
D’AÏ LLAMENT
És cert que tots i cadascun
dels components d’un SATE
contribueix a la resistència
tèrmica total aportada per
aquest i serà essencial tenir
cura del tractament en l’e -
lecció del material aïllant.
En el cas de panells d’aïlla -
ment d’EPS (poliestirè ex -
pandit) en concret, és molt
important tenir clar que no
és només l’espessor d’a quest
component del sistema el
que definirà la capacitat
d’aï llament buscada.

Podem comprovar fàcil-
ment mitjançant els càlculs
de les resistències tèrmi-

ques indicades a les taules 1
i 2 la diferència que repre -
senta en el resultat la in -
fluència d’un determinat
sis  tema d’aïlla ment.

Entre els sistemes A i B,
l’única diferència resideix

en el panell d’aïllament,
però no únicament en l’es -
pessor. Si bé és cert que la
con ductivitat tèrmica és
una pro pietat in trínseca del
material, aquesta caracte -
rística canviarà per als pa -
nells d’EPS en funció de la
densitat i composició (ma -
tèria pri mera).

A l’opció B, l’elecció d’un
panell d’aïllament d’un ma -
terial de conductivitat tèr-
mica (λ) menor, més densitat
i amb una espessor de 2 cm
més, aconsegueix una re -
per cussió important en ter -
mes d’efi ciència energètica.�
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Detall constructiu del perfil
d’arrencada de PVC i malla 
de fibra de vidre

Col·locació de morter d’acabat
orgànic pintat que protegeix 
i embelleix la façana
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Taula 1: Resistència tèrmica aportada pel sistema A

Espessor Conductivitat Resistència 
Capa (m) tèrmica tèrmica

(W/m.K) (m2.K/W)

Adhesiu Heck K+A plus 0,005 0,87 0,006

Heck panell d’aïllament 
0,04 0,036 1,111EPS B 20 036 (4 cm)

Capa base Heck K + A 0,006 0,87 0,007

Acabat Heck
0,003 0,93 0,003 STR/Heck SHP

Resistència
0,04superficial exterior

Resistència
1,167tèrmica total

Taula 2: Resistència tèrmica aportada pel sistema B

Espessor Conductivitat Resistència 
Capa (m) tèrmica tèrmica

(W/m.K) (m2.K/W)

Adhesiu Heck K+A plus 0,005 0,87 0,006

Heck panell d’aïllament 
0,06 0,031 1,935EPS G 20 031 (6 cm)

Capa base Heck K + A 0,006 0,87 0,007

Acabat Heck
0,003 0,93 0,003 STR/Heck SHP

Resistència
0,04superficial exterior

Resistència
1,993tèrmica total
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