
ADREÇAT A
Identificar els principals elements consumidors d’energia (envolupants, equips i usos).

Analitzar el potencial d’estalvi energètic existent aplicant les millors tècniques disponibles en 
cada cas, incloent com a primer recurs la gestió de l’ús eficient dels edificis i les seves 
instal·lacions. 

Conèixer els conceptes bàsics, eines i protocols per al càlcul d’estalvis energètics.

Comprendre les implicacions energètiques de les principals tecnologies en sistemes de 
climatització i generació d’aigua calenta sanitària i els principals conceptes relacionats amb la 
il·luminació interior i exterior. Valorar les tecnologies de generació d’energia mitjançant fonts 
renovables.

Conèixer les millors tècniques disponibles per a fomentar l’ús eficient de l’energia incloent 
gestió, comunicació i implicació, formació i certificacions. 

OBJECTIUS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
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s Mar Mulero. El Postgrau ofereix la formació necessària per aplicar estratègies de reducció de 
despesa energètica en un edifici existent, sense necessitat de fer inversions prèvies, o almenys
importants. El fil conductor del Postgrau va ser la determinació i posterior aplicació d’estratègies
de reducció de consums (aigua, gas, electricitat…) en un cas real. Això, juntament amb les 
relacions directes amb els agents principals implicats en aquesta gestió (directors, gerents, caps
de manteniment, staff, del propi edifici) dóna una visió global molt propera i real pel
desenvolupament i aprenentatge de la gestió energètica a aquest tipus d’edificis. Durant el 
postgrau, la relació amb el professorat i amb l’edifici i els seus gestors, ha potenciat
l’aprenentatge i ens ha donat l’oportunitat de veure l’aplicació d’aquest tipus de gestió d’una
manera molt directa, amb dificultats que només sobre paper no es poden veure, afrontar, ni 
aprendre a resoldre-les. (Edició 2016-2017)



PROGRAMA

PLANIFICACIÓ (PLAN)

El model d’aprenentatge: learning by
doing. Serveis i capacitació necessària
per desenvolupar-ho. Certificació i
Auditoria energètica. Metodologia
d’implantació. Exemples.

Àmbit europeu d’eficiència energètica.
Àmbit estatal i local. El model de gestió
com oportunitat d’actuació en la millora
de l’eficiència energètica. Referències i
iniciatives privades.

Fases a desenvolupar. Coneixements,
eines i instruments. Exemples i referències.

Anàlisis de facturació. Exemple. Disseny
de balanç (WWF Vs. Monitorització).
Exemple.

El pes de l’ús i la gestió. Models de
verificació i quantificació. Referències i
iniciatives privades.

Sistemes i protocols (EVO). El model
de pagament per estalvis. El model
ESCO. Exemples i referències.

IMPLEMENTACIÓ (DO)

Presa de dades. Elaboració de la política
energètica, revisió d’equips de gestió i
objectius; recollida i presa de dades.
Revisió de presa de dades i anàlisi de
l’edifici. Primeres diagnosis i possibles
estalvis. Lliurament informe preliminar
definició de l’edifici i possibles estalvis.

Desenvolupament de la Diagnosi de
l’edifici. Obtenció del Balanç energètic.
Simulació i benchmarking. Presentació
plataforma de seguiment i definició
sistema de mesurar estalvis. Primer pla
d’acció.

Desenvolupament Pla d’acció. Definició
de tots els camps i aprovació per part de
la propietat. Desenvolupament accions.
Procediments i fitxes de seguiment.

VERIFICACIÓ I ACTUACIÓ (CHECK & ACT)

Definició del model de verificació a
implementar. Definició consensuada
de línia base. Proposta de model de
seguiment. Seguiment de la
implantació del pla d’acció.

Evolució de l’estat de la implantació de
les accions. Nou pla d’acció anual.
Simulació d’estalvis. Oportunitats de
millora continua a futur.

Auditoria Energètica i implicació 
ISO 50.001

Marc i Context Normatiu Auditoria Energètica  UNE 216501

Instruments per la Diagnosi El model d’optimització de l’ús El model de verificació i seguiment

Visita als edificis Diagnosi i Balanç energètic Fitxa Anàlisi Edifici. Auditori, 
Balanç energètic i Pla d’acció

Verificar. Revisió i verificació 
d’estalvis

Actuar: Sistemes de seguiment post 
implantació per a la gestió del futur 
de l’edifici
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Fabian López. Director acadèmic. Doctor arquitecte. Membre de 
Societat Orgànica (assessoria ambiental en el camp de l’arquitectura). 

Lluïsa Sànchez. Directora acadèmica. Arquitecta. Especialista en 
instal·lacions i energia en l’edificació. Gerent i Sòcia de JSS Associats, 
Enginyeria i arquitectura. Professora universitària ETSAV i ETSAB.

Oscar Subirats. Arquitecte tècnic col·legiat. Energy Manager a COMSA 
Service.
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Seguint el plantejament de la ISO 50001 (Plan, Do, Check & Act.) El postgrau s’estructura a partir de 3 mòduls: Al primer es defineixen 
les bases metodològiques conceptuals, al segon s’actua sobre els edificis objectes d’estudi i al tercer es verifica i comprova l’efectivitat 
de les accions realitzades.
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ONS

DATES
Octubre 2017

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu col·legiat: 1.200 € Consulta bonificacions

Preu membre Inter col·legial: 1.350 €

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 

Preu: 1.500 €

Finançament per col·legiat, 6 mesos sense interessos


