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El consum d’un edifici

Com podem mesurar la sostenibi-
litat del meu edifici? Actualment 
ja està aprovat El Reial decret 
235/2013 que es va aprovar el 5 
d’abril com a procediment bàsic per 
a la certificació de l’eficiència ener-
gètica als edificis. 

La classificació energètica s’estableix 
per lletres: de la A (millor) a la G (pit-
jor), seguint el que aplica el mateix 
criteri dels electrodomèstics. Aquesta 
certificació permet que conceptes 
com a “sostenibilitat”, “verd”, “ecolò-
gic” i “eficient” puguin tenir un valor 
real i objectiu. Una vegada acreditem 
la despesa energètica d’un edifici, 
podrem millorar la seva qualificació 
amb una rehabilitació energètica. A 
Espanya, el camí per recórrer és llarg. 
Mentre que la majoria dels nostres 
electrodomèstics ja són tots A, A+ o 
A++, el 70% dels edificis espanyols 
qualificats han obtingut la lletra D o 
pitjor (I, F i G). (Figura 1).

Resumim en 4 exemples segons els 
usos dels edificis on es determina el 
consum mitjà:

Hospitals 
ús 24h, 300 kW h/m2 i any
Museu
ús puntual, 250 kW h/m2 i any
Oficines
ús 12h, 175 kW h/m2 i any
Residencial
ús privat, 150 kW h/m2 i any

Encara que els consums mitjans també 
varien en funció de la situació geogràfi-
ca i orientació de l’edifici, serveixen per 
tenir un barem de referència sobre el 
consum actual i el possible estalvi. Un 
exemple. La factura energètica d’un 
edifici d’oficines d’una superfície de 
5.000 m2 amb un consum mitjà anual de 
175 kWh/m2 és:

5.000m2 x 175 kWh/m2 x 0,15 €/kWh = 
131.000,00 €

La Façana Dinàmica o 
WhatsApp

L’envolupant o façana és el primer 
control energètic de l’edifici. Les 
façanes actuals o tradicionals s’han 
adaptat al lloc i a l’entorn arquitec-
tònic encara que respecte al clima 
del lloc són façanes estacionals. És 
a dir, les façanes actuals donen una 
resposta a l’estiu o a l’hivern a les 
necessitats de l’usuari en funció del 
les condicions climatològiques. Els 
nous edificis de consum gairebé nul 
o NZEB necessiten una mica més que 
una façana estacional… necessiten 
una façana dinàmica que reaccioni 
en temps real segons les necessitats 
del clima exterior i les necessitats de 
l’usuari (interior de l’edifici). Proposem 
la Façana Dinàmica Somfy (FDS) tipus 
WhatsApp amb una resposta immedi-
ata (minut a minut) i que pugui donar 
el màxim confort i el mínim consum 
d’energia a cada moment del dia.

Les façanes dinàmiques tenen 4 
característiques:
Immediata. Reacció instantània de 
la façana adaptant-se cada minut als 
canvis climàtics exteriors i les neces-
sitats interiors de l’usuari. No és una 
façana estacional que es comporta 
bé a l’estiu o hivern… a cada moment 
aporta la millor opció de confort i estal-
vi energètic.
Flexible. La façana pot canviar amb el 
canvi d’ús de l’edifici només amb can-
vis de programació sense necessitat 
d’obres en la façana. La flexibilitat de 
les façanes dinàmiques afavoreixen 
que es poden adaptar als processos 
de lloguer de plantes.
Invisible. Respecta la imatge arqui-
tectònica i estètica de la façana ja 
que només actua quan són necessaris 
canvis per millorar el confort i l’estalvi 
energètic. Si no fa falta la protecció 
solar, està oculta.
Integrada. Les façanes dinàmiques 
es poden integrar amb la climatització 
i la il·luminació en un mateix equip o 
sistema de gestió-control de l’edifici 
per reduir el consum d’un edifici. La 
climatització i la il·luminació suposen 
aproximadament entre el 70-75% del 
consum d’un edifici.

QUANT CONSUMEIX?

        COTXE        EDIFICI

20 litres / 100 km    ALT       300 kWh/m2

10 litres / 100 km   MITJÀ 150 kWh/m2

5 litres / 100 km   BAIX  50 kWh/m2

2020. Balanç net 0 kWh/m2

La façana dinàmica en La            rehabiLitació energètica d’edificis
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La façana dinàmica actua en 
funció de les condicions exter-
nes i internes buscant sempre 
l’opció més favorable. Si hi ha 
presència, el confort i si no hi 
ha presència, l’estalvi energètic. 
La Façana Dinàmica no és un 
element aïllat i hauria d’estar 
sempre integrat amb la resta 
d’instal·lacions (il·luminació-cli-
matització, etc.).

La situació de la protecció solar 
és fonamental per aconseguir 
els objectius d’estalvi energètic, 
cost i manteniment. Adjuntem 
un quadre amb els avantatges 
i desavantatges de la protecció 
solar en funció de la situació en 
la façana. Com més exterior és 
la seva posició més estalvi ener-
gètic tindrem.

La Façana Dinàmica. Una opció 
en la rehabilitació energètica
Proposem no reformar la façana de 
forma integral, sinó afegir o comple-
mentar amb un control solar (g) exterior, 
intermedi o interior per reduir el consum 
de climatització i il·luminació i millorar el 
confort visual-tèrmic.  

Sistema gestió ANIMEO 
15€/m2 de façana
Protecció solar 
110€/ m2 de façana
TOTAL FAÇANA DINÀMICA 
125€/ m2 de façana

Aquest cost és molt interessant ja que té 
retorns d’inversió de 3-4 anys en faça-
nes amb orientació sud i oest. 
La Façana Dinàmica com a oportunitat 
de negoci per aconseguir reduir el con-
sum d’energia, reduir les emissions de 

CO2 i baixar la factura energètic per 
aconseguir edificis de consum zero 
conjuntament amb una racionalitat de 
l’ús de l’edifici i un òptim programa 
de manteniment com a actor principal 
per aconseguir-ho. Edificis per viure 
millor. n
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