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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Paràmetres bàsics de certificació. 

Casos 



Abans de començar: Integrative Process 



Contingut de la sessió 

            

              Introducció 
normativa 

              Monitorització i 
Control. Pla M&V 

              Commissioning 
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projecte 

generation kWh 

              
Edificis NZEB 

 
Vs 

 
Certificacions de 
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              Simulació. Fase 
conceptual 



-limitació del consum (HE0) 
-limitació de la demanda (HE1) 
-obligatorietat renovables (HE4) 
-obligatorietat eficiència 
 HE3- Il.luminació 
 RITE 

              

Introducció normativa 



RITE – Reglament d’instal.lacions Tèrmiques en Edificis 
 
  
De forma resumida, el RITE tracta temes com: 
 
- Rendiment mínim d’equips generadors de calor i fred 
- Pèrdues màximes de calor en tota la instal.lació (aïllaments) 
- Necessitat de recuperació de calor 
- Rendiment de motors i ventiladors 
- Control i comfort 
- Mesura d’energia 
- Requisits instal.lacions biomassa 
- Salubritat dels ambients. Ventilació 
- Seguretat de les instal.lacions 
 

 
  



-Què és un NZEB? 
-Marc normatiu dels NZEB 
-Què és LEED? 
-Requeriments de LEED 
  

Edificis NZEB vs certificacions de sostenibilitat 

              



Què és un NZEB? 



Què és un NZEB? 



Resumint: 

Marc normatiu: Directives europees i RD espanyol 
 



QUÈ ÉS LEED? 

LEED va ser format al 1998 com un programa pilot del USGBC, i avui és un 
programa de certificació independent internacionalment reconegut, amb una 
ampla visió holística dels edificis. Les 5 principals àrees d’estratègies per garantir 
una millor salut humana i mediambiental són: 



LEED vs. altres certificats de sostenibilitat 
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LEED Rating Systems 



LEED Scorecard      New Construction & Major Renovations 



- Per a què volem simular? 
- Què li demanem al softwares? 
- Llistat de softwares 
  

Simulació. Fase conceptual 

              



Per a què volem simular? 

 
 
- Simulació en fase conceptual 
 
- Simulació prestacional 
 
- Simulació calibrada 
  



Què li demanem als softwares? 

- Abast. 
     incloem il.luminació? Comfort? Equips? Generació renovable? 
 
- Modelització envolvent  
     inèrcia, guanys solars, càrregues internes, infiltracions  
 
-   Dimensionat equips vs. Simulació flotant (determinació 
demanda. La calefacció es pot tractar com a càrrega interna) 
 
- HVAC detallat. Compatibilitat amb Energy Plus (Ashrae 90.1) 
 
- Tipus de dades d’entrada, i de sortida (BIM, arxius 

meteorològics, reports, exportacions a *.idf (Energy Plus),…) 

 
  



Llistat de softwares 

 
 
http://www.buildingenergysoftwaretools.com 
 
Gestionat pel Departament d’Energia dels EEUU 

  

http://www.buildingenergysoftwaretools.com/
http://www.buildingenergysoftwaretools.com/


-Què és la monitorització? 
-Què és el control? 
-Equips de camp 
-Servers i webservers 
-Protocols de comunicació i 
control 
-Què és la Mesura i Verificació? 
  

Monitorització i control. Pla de M&V 

              



-Estat actual autoconsum a 
Espanya 
-Generation kWh 
-Autoconsum domèstic 

Autoconsum i projecte Generation kWh 

              



Generation kWh. Autoconsum col.lectiu 



Bateries de ió Liti per Autoconsum individual 

https://sonnenbatterie.de/en-us/battery-
storage-sonnenbatterie-eco-compact 



-Què él el Commissioning? 

Commissioning 

              



Gràcies per l’atenció 
 
Antoni Márquez 
amarquez@wattia.cat 
 


