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BEE Group 
The Building Energy and Environment Group (BEE) is an autonomous research unit of 
CIMNE. It was founded in 2001. It has two main headquarters:  

Ã  CIMNE-Terrassa: It is placed at GAIA building of the UPC of Terrassa .  

 

 
 

 

Ã  CIMNE-UdL Classroom: It is placed at CREA building of the University of Lleida.   

 



La nostra visió 

Ús d’energia en els edificis 
més eficient  

millorant la gestió 
energètica 
més accessible, més efectiva 
i per tant  

més atractiva. 



Start up company with RSM GASSÓ. 
www.inergybcn.com 

 

 

 

 

 

250 municipalities, 10 private companies, and 2 public housing companies, in more 
than 5,000 buildings and 200 homes. 

 





El projecte AIDA 
Projecte d’impacte que pretèn  

Incrementar el nombre de nZEB,  

professionals en IED i  

municipis que construeixen nZEB. 

Context 

La nova Directiva europea EPBD: Abans de 2018, tots els edificis públics de nova 
construcció o rehabilitació integral s’han de construir sota criteris de nZEB. 

Objectius 

Cumplir els objectius 2020 de la EPBD a través de l’adopció dels nZEB: 

-Reducció en consum d’energia 

-Estalvi d’emissions de CO2. 
   

 



El consorci 
 

   
 



Edifici de Balanç Energètic  
Quasi Zero: nZEB 
Aquell edifici amb un nivell d’eficiència  

energètica molt alt que condueix a 

un nivell de consum molt baix.  

La quantitat gairebé zero o 

molt baixa de demanda  

energètica restant ha de ser  

coberta, en gran part, per  

energia procedent de fonts  

renovables produïdes ‘in situ’  

o a l’entorn. 

 



Nivell de balanç energètic per un nZEB 



Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) 
 

 

Document clau dins del compromís del Pacte d'alcaldes que defineix les accions que ha de 
realitzar un municipi per assolir l'objectiu de reducció d'emissions de CO2 per a l'any 2020.  

Defineix les activitats i mesures establertes per a la consecució dels objectius, juntament amb 
terminis i responsabilitats assignades. 

Consta de 2 apartats:  

-  Inventari d’emissions de CO2  i línia base del municipi.  

-  Pla d’Acció Sostenible.  



Promoció d’edificis nZEB 
 
 

 



Col·laboració del projecte AIDA amb tres municipis 
gironins i la Diputació de Girona 
 
 
 
 
 
 

Torroella de Montgrí            Ordis         Gualta 
 

  
  
      Guía per la incorporació d’accions nZEB 

 



Criteris proposats per a la definició d’accions nZEB 
 

1er- Classificació energètica d’edifici de Classe A 

2on- Balanç de consum energètic cobert 50-70% amb energies renovables 

3er- Consum total d’energia primària de 60 kWh/m2a o Emissions màximes de 
CO2 de   3 Kg CO2/m2a 

 

Tipus d’edificis: 

Edificis públics, nous o existents 
 

 

   
 



Pas 1: Selecció del tipus d’acció nZEB 

-  Edifici nou 

-  Rehabilitació parcial 

-  Rehabilitació completa 

 

Es proposa utilitzar una fitxa de  

l’edifici amb la descripció més relevant 

com ara: 

Tipus de propietat,  Ús,  Any de 

Construcció i, si s’escau, una breu  

descripció sobre l’estat actual i  

possibilitat de rehabilitació de l’edifici. 

(També, model de fitxa VEPE) 

GUIA nZEB 



Pas 2: Acció nZEB d’edifici nou 

Objectius 

Compliment dels criteris d’aceptació nZEB 

Definició de la metodologia de treball de Disseny Energètic Integrat (IED) 

Continguts 

1.  Descripció del context de l’acció: directiva EPBD i nZEB. 

2.  Definició de nZEB 

3.  Compliment dels criteris d’aceptació nZEB 

4.  Acció nZEB: Mesura o mesures a assolir (pla d’acció) 

GUIA nZEB 



Exemple: 
 
 
Acció  
nZEB 
d’edifici 
nou a  
l’Ajuntament 
de Murcia 
 

GUIA nZEB 



Pas 3: Acció nZEB d’edifici existent 

Objectius 

Determinar la situació inicial (escenari de referència) de l’edifici existent 

Calcular les mesures de rehabilitació (integral o parcial) segons criteris nZEB 

Continguts 

1.  Sel·lecció de l’eina de càlcul per cada criteri nZEB 

2.  Definició de l’escenari de referència 

3.  Detecció de deficiències energètiques i establiment de mesures correctores 

4.  Avaluació energètica segons cada criteri nZEB: 

1.  Mesures de rehabilitació Classe A         Compliment del criteri 1 

2.  Mesures de sistemes de Fonts d’Energies Renovables (FER)          Compliment del criteri 2 

3.  Càlculs Annex nZEB             Compliment del criteri 3 

5.  Càlculs econòmics: Cost de les mesures, Període de retorn I Cost d’abatiment 

6.  Acció nZEB: Mesura o mesures a assolir (pla d’acció) 

 

 

 

Document clau dins del compromís del Pacte d'alcaldes que defineix les accions que ha de realitzar un 
municipi per assolir l'objectiu de reducció d'emissions de CO2 per a l'any 2020.  

Defineix les activitats i mesures establertes per a la consecució dels objectius, juntament amb terminis i 
responsabilitats assignades. 

Consta de 2 apartats:  

-  Inventari d’emissions de CO2  i línia base del municipi.  

-  Pla d’Acció Sostenible.  

GUIA nZEB 



Pas 3.1: Sel·lecció de l’eina de càlcul 

 

GUIA nZEB 



Pas 3.2: Definició de l’escenari de referència 
 
 
 

Context 

Es proposa utilitzar el software:                                                              

 

Característiques 

Eina oficial simplificada de certificació energètica per a edificis existents 

Proveeeix càlculs d’energia primària I emissions de CO2 

Permet simular escenaris amb mesures de rehabilitació 

 

Descàrrega  

A través de la web del Ministeri: 

ht tp: / /www.minetur.gob.es/energia /desarrol lo /ef ic ienciaenerget ica/cert i f icacionenerget ica/
documentosreconocidos/paginas/documentosreconocidos.aspx  

GUIA nZEB 

CE3 



Pas 3.2: Definició de l’escenari de referència 
 
 
 

GUIA nZEB 



Pas 3.2: Definició de l’escenari de referència 
 
Resultat 

GUIA nZEB 



Pas 3.3: Detecció de deficiències energètiques i 
establiment de mesures correctores 
 

Exemple 

GUIA nZEB 



Pas 3.4: Avaluació energètica segons cada criteri nZEB 
 
3.4.1- Mesures de rehabilitació Classe A  
 

Objectiu 

Compliment del Criteri 1: Classificació energètica d’edifici de Classe A 

 

Context de càlcul 

Càlcul de les mesures segons software de certificació CE3  

 

Tipus de mesures 

Mesures d’estalvi a nivell de façana i aïllaments tant interiors com exteriors 

Mesures de millora d’equipament de climatització i llum 

No s’inclou mesures de producció energètica amb renovables 

GUIA nZEB 



Pas 3.4: Avaluació energètica segons cada criteri nZEB 
 
3.4.1- Mesures de rehabilitació Classe A (exemple) 
 

Segons exemple del Pas 3.3 

GUIA nZEB 

Mesures 1 i 2 



3.4.1- Mesures de rehabilitació Classe A (exemple)  

GUIA nZEB 



3.4.1- Mesures de rehabilitació Classe A (exemple)  
 

 

Resultat d’energia primària 

GUIA nZEB 



Pas 3.4: Avaluació energètica segons cada criteri nZEB 
 
3.4.2- Mesures de sistemes de Fonts d’Energies 
Renovables (FER)  
 

Objectiu 

Compliment del Criteri 2: Balanç de consum energètic cobert 50-70% amb energies renovables 

 

Context de càlcul 

Càlcul de les mesures segons l’eina online per al disseny d’instal·lacions  

fotovoltaiques: Fotovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

 

Descàrrega  

A través de la web del JRC: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 

GUIA nZEB 

PVGIS 



3.4.1- Mesures de sistemes de FER (exemple PVGIS) 
 

GUIA nZEB 



3.4.2- Mesures de sistemes de FER (exemple PVGIS) 
 

GUIA nZEB 



3.4.2- Mesures de sistemes de FER (exemple PVGIS) 
 

GUIA nZEB 



3.4.2- Mesures de sistemes de FER (exemple PVGIS) 
 
 
Resum dels càlculs previs i resultats de producció Solar Fotovoltaica (SFV) 

GUIA nZEB 



Pas 3.4: Avaluació energètica segons cada criteri nZEB 
 
3.4.3- Càlculs Annex nZEB  
 

Objectiu 

Compliment del Criteri 3: Consum total d’energia primària de 60 kWh/m2a o Emissions màximes de CO2 de   3 
Kg CO2/m2a 

 

Context de càlcul 

Càlcul del resultat de l’acció nZEB a través de l’arxiu Excel ‘Annex nZEB’  

liurat pel projecte AIDA 

D 

escàrrega  

A través de la web del projecte AIDA: 

http://www.aidaproject.eu/library/wp4/annex_nzeb_paes_set_cat.xls 

GUIA nZEB 

Annex nZEB 



3.4.2- Càlculs Annex nZEB  
 
 
Resultats dels càlculs de l’acció de rehabilitació nZEB 

GUIA nZEB 



Pas 3.5: Càlculs econòmics 

Cost de les mesures 
-  Coneixement expert com a referència real dels costos de la rehabilitació nZEB 

-  Base de dades local adequada per calcular els costos de cada mesura. Per exemple: Banc 
BEDEC, de l’institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 

 

Període de retorn  

Cost d’abatiment 

GUIA nZEB 

A través de l’Annex nZEB 
 del projecte AIDA 



Pas 3.5: Acció nZEB 
 
 
 
Mesura o mesures a assolir  

GUIA nZEB 

Annex nZEB 



GUIA nZEB 



GUIA nZEB 



GUIA nZEB 



GUIA nZEB 



GUIA nZEB 



GUIA nZEB 



Moltes gràcies!!! 

GUIA nZEB 


