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Fa un parell de mesos en aquesta mateixa pagina, us contestàvem la pregunta de Per que rehabilitar 
ara?, els arguments es centraven en que la crisi de la COVID-19 ens ha fet veure la importància de 
disposar d´unes condicions saludables y de confort als edi�cis, i sobre tot, per millorar l´e�ciència 
energètica per ara i per nosaltres i pels objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Les adminis-
tracions ho tenen clar i han impulsat diverses línies i prou potent d´ajuts, apro�tem-los, que no ens 
passi el tren!  Quins podrien ser?

a)  La millora de l’envolupant tèrmica de l’edi�ci.

b)  La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració o producció d’aigua calenta sanitària i 
ventilació per al condicionament tèrmic (ACS), i l’increment de l’e�ciència energètica dels 
existents. 

c)  La instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables (energia 
solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia).

d)  La millora de l’e�ciència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de 
l’edi�ci o de la parcel·la.

e)  La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin 
l’estalvi d’aigua.

f )  La millora o condicionament d’instal·lacions per a la recollida i separació adequades dels residus 
domèstics.

g)  Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció del soroll respecte al Codi 
Tècnic de l’Edi�cació, (el document bàsic DB HR).

h)  Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes del 
edi�cis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als 
aparcaments o l’adequació de zones i instal·lacions d’aparcaments de bicicletes.

i)  Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.

j)  La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials

k)  La millora del DB-HS de salubritat del CTE o la reducció de la concentració de radó.

Etc.

Els col.legis professionals d’Arquitectes (COAC) , Arquitectes Tècnics (CAATEEB), Enginyers Industrials 
(EIC), i Enginyers Tècnics Industrials (CETIM) de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central, estem 
a la vostra disposició per a qualsevol consulta i per donar resposta al repte que com a societat tenim 
en la millora energètica per a la sostenibilitat del planeta i per a les generacions futures.

Exemples per la millora de l’e�ciència
energètica i la sostenibilitat en els edi�cis


