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Estalvi energètic 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per què estalviar energia?   
 
Ens trobem davant canvis ambientals significatius, 
que evolucionen paral·lelament als canvis 
econòmics i socials, i és cada vegada més 
important invertir en eficiència energètica i 
construcció sostenible.   La majoria dels recursos 
naturals que la societat utilitza per produir energia 
són els combustibles fòssils que s’aniran esgotant 
(una vegada superat el peak-oil) i encarint. Al 
mateix temps aquests combustibles generen grans 
quantitats de CO2 i residus tòxics que no poden 
ser absorbits per l'ecosistema.   
 
Tenint en compte tan la situació econòmica 
actual, com el perjudici ecològic que està 
provocant l'energia convencional, cal actuar i 
reduir dràsticament aquest tipus de consum per 
aconseguir un entorn saludable i al mateix temps 
un estalvi econòmic. 
  

“Rehabilitar és sinònim d’estalviar” 
 
 
 

 
Com podem aconseguir ambdós objectius? 
 

I. Recorrent a energies renovables per ser 
inesgotables i generar menys residus; 

II. Reduint el consum energètic de la 
població, una part del qual depèn dels 
edificis on vivim. 

 
En obra nova és relativament fàcil aconseguir un 
edifici energèticament eficient. Hi ha diversos 
àmbits on actuar, des de l’elecció del sistema 
constructiu i materials, el disseny bioclimàtic, la 
utilització de sistemes passius per el 
condicionament interior, l’ús d’energies 
renovables i sistemes d’ instal·lacions eficients, fins 
a la planificació del manteniment  i l’ús de 
l’edifici. La nova edificació, atenent a las directives 
europees, haurà de complir exigents requisits 
d’eficiència energètica fins aconseguir el consum 
quasi nul.  
 
 

En canvi l’adaptació del parc d’habitatges 
existents és més complexa, però ha de millorar les 
qualitats constructives de la seva envolupant 
(soleres, façanes i cobertes) i de llurs instal·lacions.  
 
En rehabilitació l’estalvi energètic i la eficiència 
radiquen concretament en (1) la renovació 
d’obertures (fusteries i envidraments), (2) millores 
en l’aïllament tèrmic de façanes, mitgeres i 
coberta, (3) la centralització de la producció 
energètica (calderes, acumuladors, panells, 
bombes de calor, etc.), (4) minimitzant els 
recorreguts de distribució, (5) instal·lant aparells 
de control i monitorització, (6) aprofitament 
d’aigua de pluja i reciclatge d’aigües grises, i per 
últim, (7) facilitar el manteniment. També es pot 
apostar per el màxim de serveis comuns, com 
antenes de TV, xarxa Wifi, zones enjardinades, 
sala de multiusos, etc. 
 
L’energia neta i renovable s’obté del sol, del vent, 
de l’aire, de la terra (del subsòl) i de la biomassa. 
D’aquestes fonts es pot obtenir energia tèrmica o 
calorífica, i energia elèctrica. 
 
L’estalvi energètic es tradueix directament en 
estalvi econòmic. En el cas d’una rehabilitació 
integral d’un edifici plurifamiliar, la inversió en 
instal·lacions tèrmiques seria aproximadament 
d’un 10% del total de l’obra i el cost dels 
aïllaments del 3%. 
 
 
Eficiència energètica 
 
Per aconseguir la màxima eficiència energètica en 
un edifici és necessària la col·laboració entre 
l’usuari, l’arquitecte que projecti la rehabilitació i 
un agent que controli la monitorització i el 
manteniment de las instal·lacions. 
 
 
Com ho fem? 
 
REHAB iNOVA rehabilita per a millorar l’aïllament 
de l’envolupant segons la tipologia constructiva i 
la seva exposició als agents ambientals, reduint 
així tant les pèrdues d’energia a l’hivern com els 
guanys a l’estiu. Obtenint com a resultat la 
reducció de la demanda energètica. Alhora 
segons clima, situació i tipologia de l’edifici es tria 
el sistema de calefacció i ACS més adequat, 
prioritzant l’ús d’energies renovables. 
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