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L’any de la Rehabilitació energèticay g

Uns objectius ambiciosos

Contrib ir als compromisos ambientalsContribuir als compromisos ambientals 
internacionals mitjançant la millora del 
comportament energètic del parc construït totcomportament energètic del parc construït, tot 
reforçant el compromís social i ambiental de la 
nostra professiónostra professió.

Quatre eixos d’acció bàsics i un exemple



L’any de la Rehabilitació energèticay g
Difusió i sensibilització professional i social
Articles tècnics de divulgació professional; Jornades seminaris i visites; Auto Test perArticles tècnics de divulgació professional; Jornades, seminaris i visites; Auto Test per 
Internet: Quan eficient és el meu habitatge?; Eines pedagògiques adreçades als nens de 
les escoles; Accions de sensibilització adreçades al gran públic, etc....

Coneixement i recercaConeixement i recerca
Anàlisi del sector; Desenvolupament d’aplicacions informàtiques; Reforç de les bases de 
dades de l’Agenda de la Construcció sostenible. Participació en projectes de recerca.
Publicació de documents tècnics en temes de diagnosi i intervenció.

Diagnosi
L’ dit i èti é t f i l d i it d i l t d tidL’auditoria energètica és una tasca professional de primera magnitud i el punt de partida 
per tota millora energètica d’un edifici. És per aquesta raó, que s’ha creat el Test Energia, 
per oferir a la societat una diagnosi energètica precisa i de qualitat que permeti establir les 
mesures de millora adients a cada cas i situació.mesures de millora adients a cada cas i situació.

Intervenció
Protocols d’intervenció que donin resposta als resultats del Test Energia. Rehabilitació g
energètica en els Simposis “Tradició i innovació en rehabilitació” i organització 
d’exposicions tècniques i comercials.



La certificació energèticaLa certificació energètica

• L’objectiu de la UE es donar una informació 
objectiva al usuari (comprador/llogater) sobre la 
eficiència energètica d’un edifici o habitatge
• La informació es determina mitjançant 
paràmetres homogenis.
•Es donen unes recomanacions genèriques de 
millora.

El f t d’ tilit tà d d h i lt lt bEl fet d’utilitzar estàndards homogenis resulta molt bo 
per poder comparar edificis. 



La certificació energeticaLa certificació energetica



La certificació energèticag





Una inquietud socialq







Un marc legal canviant
El divendres dia 5 d’abril es van aprovar:

• Projecte de Llei de Rehabilitació Regeneració y

g

• Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració y 
Renovació Urbana

• Pla de foment del lloguer la rehabilitació d’edificis i laPla de foment del lloguer, la rehabilitació d edificis i la 
Regeneració i Renovació Urbanes 2013-2016 (ITE+C)

• Decret Certificació de l’eficiència energètica delsDecret Certificació de l eficiència energètica dels 
edificis

• Decret modificació d’alguns articles i instruccions g
tècniques del RITE.

• Programa d’ajuts IDAE (100 M€) d’ajuts per actuacions 
sobre l'envolupant i instal·lacions tèrmiques dels 
edificis, i préstecs reemborsables.

CO ( €)• Línia de crèdit ICO (1.000 M€) per atendre les 
necessitats de finançament en Rehabilitació.



La realitat del parc edificatLa realitat del parc edificat





La realitat del parc edificatLa realitat del parc edificat

Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. ERF



Test EnergiaTest Energia
Un servei  d’assessorament per a l’eficiència i 
l’estalvi energètic dels edificis, que:

• Inclou la certificació energèticag
• Treballa sobre dades reals
• Considera l’edifici i l’usuari• Considera l edifici i l usuari
• Va més enllà de l’energia (soroll, aigua, 

confort )confort...)
• Promou la rehabilitació energètica



Perq è Test Energia?Perquè Test Energia?

• Per donar resposta als compromisos 
ambientals (canvi climàtic escalfamentambientals (canvi climàtic, escalfament 
global…)

• Per assolir una millor eficiència energètica i• Per assolir una millor eficiència energètica i 
una reducció dels consums
P t l i l f t èti• Per estalviar en la factura energètica

• Per fer front al increment del cost de l’energia
• Per millorar el confort i la qualitat de vida



El suport de Test EnergiaEl suport de Test Energia

• Guia d’inspecció
• Models d’informes i de qualificacions energètiques• Models d informes i de qualificacions energètiques
• Aplicacions informàtiques
• Bases de dades de solucions constructives
• Lloguer d’aparells de mesura de precisióg p p
• Catàleg de propostes de millora per als edificis 

diagnosticatsdiagnosticats
• Assessorament i recolzament tècnic 

A d l bilit t i il• Assegurança de la responsabilitat civil



Guia d’inspeccióp



Guia d’inspecció



Guia d’inspecció



Guia d’inspecció



Informe Test EnergiaInforme Test Energia



Aplicacions informàtiquesp q



Aplicacions informàtiquesAplicacions informàtiques



Aplicacions informàtiques



Aplicacions informàtiquesp q



Bases de dadesBases de dades



Propostes de milloraPropostes de millora



Aparells de mesuraAparells de mesura 



Procediment Test EnergiaProcediment Test Energia
Generació arxiu 

T t E i CE3X

CE3X

P d d d

Test Energia CE3X
Valors simulacions

Presa de dades 
manual / tauleta.

Es crea Certificat 
Energètic

Es crea Informe
Test Energia



www.testenergia.cat


