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1. Disseny Arquitectònic 

 

El disseny arquitectònic ha d’aportar solucions constructives que permetin que l’edifici capti o refusi l’energia solar segons 

l’època de l’any a fi de reduir les necessitats de calefacció, refrigeració o enllumenat, sense sacrificar el confort interior. 

 

Com a criteris genèrics caldrà tenir en compte: 

 

• L’orientació de l’edifici a sud ± 20º per poder gaudir de la màxima radiació solar i una aportació solar a l’estiu reduïda. 

Amb aquesta orientació podem assolir uns nivells d’estalvi entre el 10 al 20% de les necessitats de calefacció de l’edifici 

respecte una orientació est-oest. 

• La forma més recomanable és la rectangular en planta, on les façanes nord i sud seran les de major superfície i reduir al 

màxim les façanes amb orientacions est i oest per evitar l’excés de radiació a l’estiu i el sol de tarda. 

• Control solar de les obertures en funció de l’orientació amb proteccions horitzontals (voladissos) o proteccions exteriors 

mòbils (tendals) a la façana sud, proteccions verticals mòbils a les façanes est i oest, es recomana que aquestes 

proteccions verticals tinguin lames orientables per tal de maximitzar la llum natural quan no hi hagi radiació solar incident   

• Màxim aprofitament de la llum natural protegint les obertures de manera que sigui possible esmorteir la llum en cas 

d’enlluernaments. 

• Distribució interior dels espais per tal d’aprofitar les condicions d’assolellament al llarg del dia i les variacions d’aquestes 

condicions durant l’any per proporcionar a cada espai interior les condicions idònies de forma natural.  
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• La disposició dels espais principals, en la mesura que sigui possible, serà amb orientació sud, i els espais de pas, 

independents o amb menor utilització, es col·locaran a nord. 

• Afavorir la ventilació natural de l’edifici, facilitant la ventilació creuada que faciliti la circulació d’aire dins de l’edifici, 

disminuint així les necessitats de refrigeració. Això es pot aconseguir mitjançant una ventilació creuada directe de façana 

a façana o mitjançant un pati interior. 

• L’ús de doble vidre a les obertures i la millora de l’aïllament tèrmic de l’edifici (reducció de la Tr) suposarà una millora en 

el comportament tèrmic de l’edifici i el confort interior sobretot a cara nord, a més d’una reducció significativa en la 

demanda energètica i per tant, reduir la factura en climatització (calefacció o refrigeració). 

 

2. Instal·lacions Energètiques 

Les instal·lacions energètiques dels edificis residencials tenen la singularitat d’haver d’assolir les condicions de confort 

necessàries demandades per els usuaris i que l’arquitectura no acaba d’aconseguir. 

Un habitatge català mig sol tenir uns 90 m2, està ocupat per unes 4 persones, tenen una potència contractada al voltant dels 

5 kW i consumeix uns 13.600 kWh/any per tal d’acomplir amb les necessitats demandades de calor, fred, aigua calenta, 

il·luminació, cuina, aparells, etc... 

D’aquests consums la climatització (producció de calor i fred) i la producció d’aigua calenta sanitària implica el 60% del 

consum domèstic, en aquest sentit, serà en aquests 2 consums que caldrà inserir principalment, a més d’ésser aquests els 

que generalment solen venir donats per el promotor. 
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Respecte als altres consums domèstics (il·luminació, aparells domèstics, cuina, ..), donats que tenen una relació molt directa 

amb la particularitat de cada usuari final, es creu interessant poder inserir mitjançant un conjunt de recomanacions que 

podrien incorporar-se en el “LLIBRE DE L’EDIFICI” a lliurar a cada propietari. 

 Climatització 

• En funció del combustible disponible, la climatologia i l’activitat a desenvolupar en cada edifici, caldrà escollir el 

sistema de climatització més eficient. 

• La generació centralitzada, tant de fred com de calor, resulta molt més eficient que la generació distribuïda. A més són 

preferibles les unitats de producció parcialitzada, que són més flexibles i permeten obtenir el màxim rendiment del 

sistema per qualsevol nivell de demanada. En el cas d’aquesta urbanització és pot centralitzar per edifici  (bloc 

d’habitatges) o per illa (conjunt de blocs). 

• Caldrà avaluar la possibilitat d’introduir mecanismes d’ús racional de l’energia en els sistemes de climatització com el 

free-cooling (refredament gratuït) o recuperadors de calor aire-aire per al pre-escalfament o pre-refredament de l’aire 

exterior amb l’aire d’extracció. 

• Quan la calefacció es combina amb la generació d’aigua calenta sanitària (ACS) les calderes d’alt rendiment són la 

millor opció. D’entre els diferents tipus de calderes d’alt rendiment, les calderes de baixa temperatura són adequades 

per calefacció amb temperatura moderada durant molt de temps. 

• Front les calderes, la bomba de calor, té l’avantatge de generar calor i fred amb un mateix equip. Existeixen diversos 

tipus de bombes de calor que es poden classificar en funció de la font tèrmica que es vulgui refredar o escalfar (aire-aire, 

aire-aigua, aigua-aire, aigua-aigua i terra-aigua) i segons el principi de funcionament a través del qual es porti a terme el 
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transport d’energia (per absorció o per compressió mecànica, ja sigui accionat per un motor elèctric o per un motor 

tèrmic alimentat a gas).  

Quan el focus fred és l’aire exterior (el cas més estès), el rendiment de la bomba de calor disminueix amb el descens de 

la temperatura exterior. En zones on les condicions climàtiques hivernals són especialment adverses o quan la 

temperatura exterior és molt baixa (al voltant dels 0ºC), pot haver-hi dificultats per aportar tota la calor necessària i 

requerirà resistència de recolzament, amb un cost de funcionament molt superior. 

Com a focus fred o font de calor és pot utilitzar aigües naturals (subterrànies, rius,...), incrementant l’eficiència de la 

màquina. 

Les bombes de calor poden obtenir un COP (relació entre la potència calorífica lliurada i la potència absorbida) entre 2 i 

4,5. En el cas de bombes de calor que utilitzen l’aigua com a focus fred o font de calor, es poden obtenir estalvis al 

voltant del 30% respecte les bombes de calor convencionals, que utilitzen l’aire atmosfèric com a font de calor. 

• La calefacció i refrigeració per sistemes radiants tenen un alt rendiment ja que el confort s’assoleix a menor 

temperatura que els sistemes convencionals, a més, redueixen els problemes d’estratificació de l’aire, permetent una 

zonificació senzilla. Els sistemes de pannells radiants integrats en el sostre, parets o terra de l’edifici per on circula aigua 

calenta o freda per a la calefacció i refrigeració de l’edifici, permet la utilització de l’energia solar tèrmica amb col·lectors 

solars plans. 

• Zonificació dels circuits de climatització en funció de les necessitats tèrmiques de les zones de l’edifici. Regulació 

dels equips generadors de calor/fred per tal d’ajustar la producció a les necessitats de climatització. Instal·lació de 

termòstats a cada estança permeten assolir estalvis energètics al voltant del 15% de les necessitats de climatització. 
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 Producció d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) 

• L’aigua calenta que fem servir a la cambra de bany, a la cuina o per rentar la roba, la podem escalfar amb energia 

elèctrica, amb escalfadors de gas, amb captadors solars o d’altres combustibles. Ara bé, sigui quin sigui el sistema que 

fem servir, és important consumir la menor quantitat d’aigua possible, ja que si la desaprofitem no només estem llançant 

aigua, sinó també l’energia que hem invertit per fer-ne augmentar la temperatura. 

• Quan la calefacció es combina amb la generació d’aigua calenta sanitària (ACS) les calderes d’alt rendiment són la 

millor opció. 

• Si escalfem l’aigua amb electricitat (acumuladors d’aigua calenta), l’equip ha d’ésser com més a prop millor dels punts 

de consum per reduir al màxim les pèrdues d’energia quan l’aigua circula per les canonades. 

• Si treballem amb acumuladors d’aigua calenta estudiar la possibilitat de fer aquesta acumulació utilitzant tarifa nocturna, 

no estalviarem energia però si estalviarem diners. 

• Estudiar la possibilitat de producció d’aigua calenta mitjançant col·lectors solars tèrmics. La idea és dimensionar per 

tal d’assolir el 60% de la demanda d’aigua calenta anual, així evitarem malbaratar aigua calenta durant l’estiu i podem 

emprar l’aigua calenta quan no hi hagi demanada d’aigua sanitària per suport al sistema de calefacció (pre-escalfament 

de l’aigua). Un m2 de captador solar produeix entre 600 a 1.000 kWh/any. 

 

3. Altres Instal·lacions  

 

 Il·luminació 
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• L’objecte d’una bona il·luminació és el de proporcionar la llum suficient al lloc adequat i en el moment en què es 

necessita. Des del punt de vista d’ús racional de l’energia, l’objecte de la bona il·luminació es tradueix en 

− Utilització de l’enllumenat natural sempre que es pugui, i com a complementari de la il·luminació artificial  

− Utilització d’equips d’enllumenat elèctric del màxim rendiment possible  

− Control de la quantitat de llum que es dóna d’acord amb la tasca i activitat a desenvolupar  

− Zonificació racional dels diferents sistemes d’enllumenat per tal que en cada moment només es facin servir aquells 

que són necessaris 

• A més de l’eficiència energètica cal tenir en compte altres factors com els requeriments visuals, la temperatura de color, 

l’índex de reproducció cromàtica, la vida útil, etc. 

− Cal utilitzar lluminàries de baixa luminància i alt rendiment (alumini especular especialment tractat) i làmpades de baix 

consum. Principalment s’utilitzaran fluorescents compactes (60-85 lm/W) i tubs fluorescents de 16 mm (80-105 lm/W) 

o 26 mm (65-96 lm/W). 

• Les lluminàries d’alt rendiment comparades amb les convencionals poden suposar un estalvi entre el 20 i el 30% 

• Una làmpada fluorescent compacte pot assolir un estalvi d’un 80% respecte a una bombeta incandescent 

− Un tub fluorescent de 16 mm pot assolir un estalvi d’un 20% respecte un tub fluorescent de 26 mm 

• Sistemes de regulació i control de l’enllumenat. Permeten controlar l’encesa i apagada de l’enllumenat o regular el nivell 

d’il·luminació sobretot en zones comunitàries 

• Minimització de l’ús de les ineficients làmpades d’incandescència sempre que sigui possible: substituint-les per 

làmpades halògenes (vida mitjana més elevada) o fluorescents compactes (vida mitjana més elevada i més eficients) 
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• Espais interiors: es recomanen làmpades de descàrrega en gas a alta pressió per a sostres alts i làmpades fluorescents 

o d’inducció per a espais on han d’estar moltes hores enceses i sense interrupcions, com ara zones de pas i serveis, per 

exemple: cuines, vestíbuls, sales d’espera o garatges.   

• Espais exteriors: són preferibles les làmpades d’halogenurs o de vapor de sodi a alta pressió. En espais que requereixin 

una bona reproducció cromàtica l’eficiència pot quedar en un segon pla i s'instal·laran làmpades de vapor de sodi blanc 

o làmpades de vapor de mercuri. 

• Reactàncies (també anomenades balasts o arrencadors) electròniques: fa que la làmpada funcioni a més alta freqüència 

i d’aquesta manera millora la seva eficiència. A més, l’encesa es produeix amb una sola descàrrega, la qual cosa 

endarrereix el seu desgastament i allarga la seva vida útil. 

• Lluminàries de qualitat: un alt coeficient de reflexió augmenta el flux lluminós (carcassa metàl·lica i acabat metàl·lic 

afavoreixen la reflexió de la llum), i un disseny que faciliti les operacions periòdiques de neteja contribueix a mantenir-lo 

elevat (lluminàries integrades arquitectònicament, accessibles, de fàcil reposició i poc manteniment). També s’ha de 

considerar que una lluminària adequada minimitza l’enlluernament, reduint així la necessitat d’il·luminació indirecta, que 

és menys eficient, per tant, cal considerar la utilització dels dispositius que milloren el rendiment i la qualitat de la llum 

emesa, com reflectors i difusors. 

• Mesures de reducció de la contaminació lumínica: en els espais exteriors cal utilitzar lluminàries que concentrin el feix de 

llum cap a terra, evitant les de tipus globus, així, a més de minimitzar l’impacte ambiental, s’evitaran pèrdues d’energia 

innecessàries. 

• Reducció de tensió en l’enllumenament d’espais exteriors durant les hores nocturnes de menor activitat. Permet reduir el 

consum energètic mantenint una il·luminació suficient. 
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• Correcta distribució espacial dels punts lluminosos: d’aquesta manera, concentrant la major intensitat de llum en els 

espais que ho requereixen, i amb llum ambient a la resta de les zones, el consum es pot ajustar millor a les necessitats, 

aconseguint-se estalvis significatius. 

 

 Estalvi d’aigua interior de l’edifici 

• Utilitzar sistemes de reducció del cabal d'aigua en aixetes d'aparells sanitaris de dutxa, lavabo safareig i en cisternes de 

wàter. El cabal recomanat per a dutxes és de 8 litres per minut. Les cisternes de wàter de baix consum tenen una 

capacitat de 6 litres. La utilització de sistemes de minimització en punts de consum com les aixetes produeix un 30 % 

d'estalvi. 

• Airejador (perlitzador): elements que incrementen la pressió de sortida en reduir la secció de pas i, al mateix temps, 

augmenten la superfície del raig en barrejar aire amb l’aigua. L’usuari té la sensació de disposar de més aigua sense 

augmentar el cabal 

•  Reductors de cabal: elements que permeten la reducció del cabal de l’aixeta. 

• Tancaments automàtics temporalitzats: eviten la pèrdua d’aigua per descuit de l’usuari. 

• Monocomandament: mecanisme que evita pèrdues en reduir el temps de manipulació. 

• Aixetes termostàtiques: tenen preseleccionada una temperatura, la qual cosa permet treballar a una temperatura 

constant i fa que l’equip de generació funcioni millor.  

• Aixetes electròniques: disposen censors de presència, evitant així les pèrdues innecessàries d’aigua. 

• Aixetes monocomandament amb obertura en posició d’aigua freda: estalvia aigua ja que durant la major part de l’any no 

serà necessari regular la sortida per a aconseguir aigua calenta. 
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• Cisternes de doble descàrrega: sistemes que permeten ajustar el consum d’aigua a la necessitat. 

• Cisternes de capacitat reduïda: es pot estalviar gran quantitat d’aigua instal·lant dipòsits de 6 l de capacitat màxima. En 

cisternes més grans es poden incorporar contrapesos per a la boia de la cisterna, o elements que en redueixin el volum 

• Cisternes de flux interrompible: disposen d’un polsador que permet la interrupció voluntària de la descàrrega per part de 

l’usuari un cop l’inodor està net 

• Aprofitament d’aigües grises per a la seva utilització als sanitaris: recollida de les aigües provinents de rentadores, 

lavabos o banyeres, per omplir les cisternes dels inodors. És necessari un sistema de tractament de l’aigua 

emmagatzemada 

 

 Recollida i aprofitament d’aigües pluvials 

• Disposició d'una xarxa de recollida independent per a les aigües de pluja de cobertes i espais exteriors i d'un dipòsit 

estanc per a l'emmagatzematge. 

o Des de la visió del consum d'aigua aquest sistema pot arribar a significar, en anys de precipitacions adients, un 

estalvi anual del consum d'aigua de xarxa de 15.000 litres. 

o Des de la visió del consum d'energia, donada la major qualitat de l'aigua de pluja respecte a la de la xarxa, es duplica 

el rendiment del sistema que passa del 15% al 30%. 


