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Introducció

Eficiència Energètica en Edificis
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NO PRESENCIAL: www.apcecat.cat
L’eficiència energètica dels edificis juga un paper cada cop més important en la
transició energètica cap a un nou model energètic.
A Catalunya el 60% del parc d’habitatges és anterior al 1980, data en què es
va iniciar el marc normatiu obligatori de l’aïllament tèrmic. Les Directives Europees d’Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d’Eficiència Energètica en Edificis
(2010/31/EU) estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova) objecte
de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d’eficiència energètica. A
Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han
de disposar d’un certificat energètic, i des de l’1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin. Alhora,
l’àmbit d’aplicació inclou els edificis o parts d’edificis que una autoritat pública
ocupi amb més de 250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic.
Així mateix, el DOGC núm.8286 de 3 de desembre de 2020 va publicar la Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria
de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE).

Programa
09:00 - 09:30

Recepció d’assistents

09:30 - 10:00

Marc actual en l’eficiència energètica
en edificis. Subvencions al PREE
Sr.Lluís Morer
Cap de l’Àrea d’estalvi i eficiència energètica de l’Institut Català
d’Energia (ICAEN)

10:00 - 11:00

Taula rodona:
Solucions per a l’eficiència energètica en edificis
Sra. Montse Rubio
Ingeniera de Caminos Oficina Técnica Italsan
Environment Product Manager
Sr. Iñigo Aldecoa-Otalora
Director Nueva Edificación, Saunier Duval
Sra. Carmen Vera
Responsable de Preinscripción Zona Este, Placo

11:00 - 11:30

Col·loqui

Al llarg de la sessió s’analitzaran alguns solucions per a tendir a l’eficiència energètica en edificis.
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