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I. INTRODUCCIÓ 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

L’estudi porta per títol Identificació de les tipologies edificatòries i de les solucions 

energètiques dels habitatges de les comarques gironines, que a continuació es 

descriurà.  

 

2. JUSTIFICACIÓ I MARC DE REFERÈNCIA DE L’ESTUDI 

Aquest projecte es realitza en el marc de col·laboració   entre   la   Diputació   de   Girona 

i l’Associació  Observatori  de  la  Rehabilitació i Renovació   Urbana   de les  Comarques 

de Girona per al foment de la rehabilitació i la renovació urbana de la demarcació de 

Girona.  

 

En aquesta línia, és interessant l’anàlisi, estudi i diagnosi de l'estat actual de la ciutat 

existent, pel que fa a aspectes concrets com accessibilitat, qualitat de les edificacions, 

instal·lacions energètiques, usos, etc. Així mateix, és rellevant la proposta d’estratègies 

d'actuació per tal de millorar aquests aspectes i la identificació dels obstacles, bé 

siguin normatius o derivats de les ordenances, de planificació, econòmics, etc. que 

impedeixen el desenvolupament i implantació d'aquestes millores. 

Per últim, la preocupació pels efectes del canvi climàtic, consum de sòl, contaminació 

i vulneració del medi ambient haurien de ser aspectes prioritaris. Actuar en la ciutat 

existent -reduint així el consum de sòl nou- i fomentar  la no dispersió del territori són 

part de la solució a aquest problema creixent i de magnitud global. 
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II. L’ESTUDI 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL I OBJECTIUS 

El projecte té dos objectius  principals que van de la mà i que es desenvoluparan 

conjuntament:  

▪ Identificar aquelles tipologies edificatories que són representatives del parc 

d’habitatges dels municipis de les comarques gironines.  

▪ Analitzar el comportament energètic de dues d’aquestes tipologies i valorar i 

proposar solucions de millora.  

Es tracta d’obtenir un document entenedor, que s’utilitzi com una eina alhora de 

poder valorar les repercussions que una millora energètica tindria un habitatge i les 

actuacions que s’haurien d’executar per tal d’assolir-les.  

 

4. ÀMBIT  

L’àmbit del projecte seran tots els municipis de les comarques de Girona.  

 

5. CONTINGUT 

En aquest apartat es procedeix a descriure el contingut que tindrà el projecte així com 

la seva estructura.  

Aquest esquema es indicatiu del que serà el projecte, tot i així, és flexible i està 

subjecte a canvis si en l’execució del projecte es considera que és adient.  

La part I potser més genèrica, mentre que la part II cal que sigui en detall.  

 

5.1. INTRODUCCIÓ  

En aquest apartat de l’estudi, es realitzarà una presentació general d’aquest, amb una 

descripció dels apartats, objectius, estructura, metodologia i d’altres elements que 

siguin rellevants per tal que la seva lectura pugui ser entenedora.  

També serà l’espai on poder introduir algunes qüestions relaciones amb els resultats 

de l’estudi.  

 

D’acord amb el que a continuació es pot veure, l’estudi tindrà dues parts clarament 

diferenciades:  
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5.2. PART I: TIPOLOGIES EDIFICATORIES DELS HABITATGES 

5.2.1. Identificació i classificació dels municipis 

Es realitzarà un anàlisis dels municipis existents de la província per tal de distribuir-los 

en grups d’acord amb característiques que siguin comunes, com, entre d’altres, el 

nombre de població, la localització, composició, etc.  

D’aquesta forma, els municipis quedaran classificats en grups amb d’altres de 

característiques similars.  

També es poden seleccionar exemples de municipis que puguin ser representatius 

d’un grup. Per exemple: ciutats, municipi de costa, de muntanya, rural, etc. 

En principi, s’obtindran com a màxim 10 classes de municipis.  

 

5.2.2. Anàlisi de les tipologies edificatories dels habitatges 

Es seleccionaran alguns municipis dels grups de classificació obtinguts d’acord amb 

el punt anterior i es realitzarà un anàlisi i estudi d’aquests per conèixer les tipologies 

d’habitatges existents, d’acord amb diferents paràmetres, com poden ser:  

▪ Període de construcció  

▪ Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar 

▪ Tipologia 

▪ Nombre de plantes 

▪ Altres 

 

5.2.3. Selecció de les tipologies representatives dels habitatges 

A partir de l’exercici descrit al punt anterior, es realitzarà una selecció d’aquelles 

tipologies que siguin les més nombroses i representatives de les analitzades. 

D’aquesta forma, s’obtindrà un llistat amb un nombre de tipologies de referencia que 

serà suficientment representatiu del parc d’habitatges.  

S’estima que s’obtindran al voltant de 10 tipologies.  

 

5.2.4. Estudi de les tipologies edificatòries seleccionades 

Es farà una descripció d’aquestes tipologies i es realitzarà una fitxa amb cadascuna de 

les tipologies seleccionades en la que hi constarà, almenys:  

• Croquis entenedor de la tipologia 

• Fotografia o imatge de referència 

• Descripció de les característiques bàsiques: període de construcció, alçades, 

tipologia, etc.  

• Sistema constructiu orientatiu 
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5.3. PART II: COMPORTAMENT ENERGÈTIC 

5.3.1. Objectius en l’àmbit energètic 

Descripció i identificació dels estàndards energètics adequats que un habitatge a 

d’assolir. Es seleccionaran dues de les tipologies per tal de realitzar un anàlisi 

energètic exhaustiu, proposar solucions de millora i poder-les valorar tècnica i 

econòmicament en detall.  

 

5.3.2. Valoració del comportament energètic 

S’estudiarà en detall, per a dues tipologies seleccionades el seu comportament a nivell 

energètic pel que fa a:  

▪ prestacions del sistema constructiu, materials i elements que el formen 

▪ consum d’energia 

▪ principals problemàtiques 

▪ diferents situacions i circumstàncies (clima, orientació, altitud, etc.) 

Es realitzarà una valoració general de la tipologia en funció de la situació energètica 

en la que es trobi.  

 

5.3.3. Proposta i valoració de millores energètiques 

D’acord amb els dos punts anteriors, es proposaran una sèrie de mesures d’aquestes 

dues tipologies per tal de millorar el comportament energètic de les edificacions i 

assolir així els objectius fixats.  

Al mateix temps, es valorarà el comportament energètic de les tipologies aplicant les 

millores proposades.  

Així mateix, es realitzarà una valoració d’aquestes solucions a nivell tècnic i econòmic 

(inversió i estalvi).  

 

5.4. RESULTATS I CONCLUSIONS 

Es presentaran els resultats dels anàlisis realitzats i també es comptarà amb un 

apartat de conclusions que englobin allò exposat en les PARTS I i II de l’estudi. 

 

6. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ I ACTES ASSOCIATS 

6.1. Projecte 

En la data fixada, s’entregarà el projecte complet amb les parts descrites i les fitxes 

corresponents a cada tipologia analitzada. El projecte estarà format per 

documentació escrita així com gràfica (plànols, esquemes, imatges, etc.).  

Aquest projecte s’entregarà en format digital. 
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6.2. Actes associats 

A petició de la Diputació, es realitzaran sessions públiques de presentació del projecte 

realitzat així com ponències i sessions d’explicació d’aquest, fins a un màxim de 5 

actes. 


