
JORNADA SOBRE REHABILITACIÓ 
RESIDENCIAL EN CLAU ENERGÈTICA I 
SOCIAL

Data: dimarts 13 de desembre de 2016  
Horari: de 10 a 14 h (4 hores) 
Lloc: Girona, sala Rafael Masó - Demarcació 
de Girona del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya (pujada de la Catedral, 8, 17004 
Girona) 
  

Organització 

Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona 

Escola Sert - Demarcació de Girona del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 

  

 

Inscripcions 

Les inscripcions són gratuïtes i limitades a 50 

persones, que han de ser treballadors 

municipals de les àrees d'urbanisme i 

habitatge dels ajuntaments de la demarcació 

de Girona. 

En cas d'exhaurir-se les places disponibles, 

només s'acceptaran dues persones per 

administració local, i es donarà prioritat als 

tècnics dels serveis d'habitatge i urbanisme. 

Per formalitzar la inscripció cal accedir a 

l'enllaç següent, marcar la casella del curs i 

emplenar la informació que es demana al 

formulari:  

http://www.ddgi.cat/habitatgeInscripcio/faces/n

ovaInscripcio.jsp 

 

Objectius 

Aquesta jornada pretén oferir una visió global sobre 
la rehabilitació energètica del parc residencial en el 
moment actual. 
La situació generada a partir de la crisi econòmica i 
els darrers desplegaments normatius sembla que 
comencen a situar la rehabilitació i la regeneració 
urbana en un lloc central. 
La previsió de preus elevats dels combustibles 
fòssils i la manca de recursos energètics juntament 
amb l'efecte d'aquests sobre el clima fan dels edificis 
un dels principals sectors on focalitzar les polítiques 
d'estalvi i eficiència energètica. 
  

   
  
  
  

 PROGRAMA 

  
10 - 11 h. Definició del marc normatiu de la 
rehabilitació en clau energètica: 

temes energètics de la normativa actual i de la 

prevista ateses les directives europees pendents de 

transposar.  

Juanjo Escobar, cap de la Divisió de la Gestió 
Energètica de l'ICAEN 

  

11 - 14 h. El coneixement de l'estat del parc 

residencial. 

De la certificació a l'avaluació energètica. 

Cap a la rehabilitació en clau energètica. 

Pobresa energètica.  

  

Nandi Dorado, arquitecta tècnica, directora i 
fundadora d'ETRES 

  

 


