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Títol:
Model de gestió energètica d’edificis

Dies i horari: 
Els dijous 3, 10 i 24 d’abril; 8, 15 i 22 de maig, i 5 de juny, de 10 a 14 h (un total de 28 hores)

Lloc: 
Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Pia Almoina. Plaça de la Catedral, 8. 17004 Girona

Informació: 
Secretaria de l’Escola Sert (Laura)
Tel.: 972 412 896 / Adreça electrònica: esert.gir@coac.cat

Inscripcions: 
Per formalitzar la inscripció cal enviar un correu electrònic a apla@ddgi.cat.
Les inscripcions són gratuïtes per als treballadors de l’Administració. Les places són limitades (com a màxim, dotze alumnes).

Objectiu:

L’objectiu del curs consisteix a desenvolupar el coneixement necessari per reduir la despesa energètica en un edifici existent, 
incidint en el seu ús i sense que s’hi faci cap inversió econòmica.

Aquest programa es desenvolupa mitjançant la metodologia learning by doing (aprenentatge basat en la pràctica), amb actuacions 
reals en edificis existents. En grups de fins a cinc alumnes, es realitzarà la diagnosi en diversos edificis terciaris públics i privats, en 
els quals es desenvoluparà una proposta de millores de la gestió energètica, així com una primera aproximació a la implementació i 
als resultats d’aquesta, tot incidint en la gestió de les instal·lacions, l’adequació de la facturació i les disfuncions en les 
programacions dels usuaris o en el comportament d’aquests.

El curs s’emmarca en el Projecte MARIE de la Unió Europea —liderat per la Generalitat de Catalunya i desenvolupat conjuntament 
amb l’Escola Sert COAC—, i forma part d’una experiència pilot de formació d’ocupació per millorar l’eficiència energètica d’edificis 
existents.

Acreditacions:

Aquesta activitat de formació està acreditada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i el Projecte MARIE de la UE.

Programa:

1. Presentació del curs. 

2. Marc normatiu, ambiental i social. El procés de rehabilitació energètica. 

3. Gestió energètica dels edificis. Metodologia. Auditoria energètica i implantació ISO 50001. 

4. Gestió energètica dels edificis: conceptes bàsics de certificació i auditoria energètica.  

5. Estalvi energètic amb l’optimització en l’ús de les instal·lacions i de l’edifici. 

6. Anàlisi de la facturació o optimització de consums. Identificació dels elements: preparació de visites a edificis. 

7. Actuacions en relació amb el funcionament de l’edifici i casos per estudiar. 

8. Comunicació i difusió de la metodologia. Relació amb el client i els usuaris. 

 Quadre docent:

Anna Puig-Pey, doctora en arquitectura i arquitecta. Directora del curs.

Fabián López, doctor en arquitectura i arquitecte. Consultor ambiental a Societat Orgànica (SO).

Lluïsa Sánchez, arquitecta i consultora d’instal·lacions a JSS.

Rafael López, enginyer i consultor d’instal·lacions a JSS.

Oriol Casillas, enginyer i consultor d’instal·lacions a JSS.

Mariona Alcaraz, arquitecta de SynapcityStudio (SS).

Galdric Ruiz, arquitecte tècnic de SynapcityStudio (SS).
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