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ORGANITZAT PER:

nZEB

JORNADA

CAMPANYA EMMARCADA EN:

“Edificis
nZEB”
Dimarts, 16 de juny de 2015
Carrer Ausiàs Marc, 40.
Barcelona

setmanaenergia.gencat.cat
#SetmanaEnergia

Dimarts, 16 de juny de 2015
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
C/ Ausiàs Marc, 40 Barcelona.
Inscripcions: a través d’aquest formulari
Els edificis de consum gairebé nul (nZEB) són una
tendència clara dins del marc legal europeu i les
corresponents transposicions dels Estats membres.
En aquesta jornada s’exposa el marc legal que
defineix el concepte nZEB i les metodologies de
càlcul associades.

9:00-9:15h
Arribada i acreditació.
9:15–9:30h
Benvinguda.
9:30-9:50h
Concepte i marc legal dels edificis de consum
gairebé nul.
Sr. Lluís Morer, Institut Català d’Energia.

9:50-10:10h
Introducció a la metodologia per a la
qualificació dels edificis nZEB.
Sr. Jordi Cipriano, CIMNE.

La rehabilitació d’edificis i la construcció de nous
edificis en clau nZEB suposa un canvi conceptual
de l’edifici, i és un focus d’innovació. Per aquest
motiu els centres tecnològics: IREC, LEITAT,
EURECAT-ASCAMM i CIMNE exposaran els
principals projectes que estan desenvolupant a
Catalunya, en aquest àmbit.

10:10–10:30h
Interacció amb la xarxa en edificis nZEB.

Finalment, es presenta un curs de formació
sobre nZEB adreçat a: arquitectes, aparelladors,
enginyers industrials i de l’edificació, i a tots
els professionals que formin part del sector de
l’edificació. El curs es realitzarà durant el més
de octubre i estarà coordinat per IREC, LEITAT,
EURECAT-ASCAMM, CIMNE i l’Institut Català de
l’Energia (ICAEN).

10:45-11:15h
Pausa - Cafè.

Quan parlem
d’estalviar
energia i
diners, tu tens
la paraula

Sr. Jaume Salom, IREC.

10:30–10:45h
Edifici demostratiu projecte Demo BCN-nZEB.
Sr. Agustí Chico, EURECAT-ASCAMM.

11:15–13:15h
Projectes de recerca en l’àmbit nZEB.
STEP-2-SPORT. Sr. Marc Torrentellé. LEITAT.
ZEMEDS. Sra. Eva Crespo. Eurecat-Ascamm.
REPUBLICZEB. Sra. Joana Tarrés. IREC.
AIDA. Sr. José Santos. CIMNE.
SmartReflex. Sr. Joan Estrada. INCASOL.
ZEBRA. Sr. José Santos. CIMNE.

13:15-13:30h
Presentació curs nZEB i torn obert de
preguntes.
Sr. Albert Salas, ICAEN.

