ACTUACIÓ EN INSTAL·LACIONS D’EDIFICIS
EXISTENTS PER ACONSEGUIR EL 30% DE
MILLORA
PRESENTACIÓ
Partim de la base de tenir coneixements per realitzar
un estudi energètic amb CE3X.
Ens plantegem proposar unes mesures de millora en
el camp de les instal·lacions però no coneixem en
profunditat què suposa, i quin estalvi ens suposarà
aplicar aquestes millores al nostre edifici.
Un cop realitzat l’estudi i les obres, analitzat la
correcta execució d’aquestes instal·lacions per poder introduir els nous valora i comprovar
que s’obtenen les millores projectades i poder-ho justificar.

OBJECTIU
Conèixer les propostes de millora en les instal·lacions que podem proposar per a reduir un
30% el consum energètic en un edifici o habitatges.
Tractar les fons d’energia renovable en funció del tipus d’edifici i d’instal·lació.

PROGRAMA
Amb l’objectiu de conèixer les propostes de millora a les instal·lacions que podem proposar
al realitzat un certificat d’eficiència energètica, per obtenir el percentatge de millora
necessari per accedir a les subvencions, es tractaran els diferents tipus d’instal·lacions sobre
els que podem actuar:





Sistemes de Calefacció i ACS
Sistemes de refrigeració
Sistemes de ventilació
Electricitat i il·luminació

Sobre cada equip tractarem les fonts d’energia renovable que podem utilitzar en funció del
tipus d’instal·lació, del seu rendiment, del cost de les instal·lacions, del estalvi energètic que

ens pot suposar, buscant la coherència amb l’entorn, amb l’edifici a tractar, la ubicació i els
recursos més favorables.





Plaques tèrmiques
Plaques fotovoltàiques
Aereotèrmia/geotèrmia
Biomasa (Pellets, astelles, altres...)

PROFESSORAT
Xabier Zubialde Legarreta – Graduat en enginyeria, especialista en eficiència enerfètica i
energies renovables.

METODOLOGIA
Aquest curs es retransmetrà exclusivament per videoconferència en directe. El seguiment es
por fer des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet (PC, tauleta, mòbil...)
DATES: Dilluns i dimecres , del 1 al 29 de juny de 2022
HORARI: De 16:30h a 19:00h
Data límit d’inscripció: 27 de maig de 2022
Hores lectives: 22,5h
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PREUS
Preu col·legiat: 200€ (fora de termini: 233,33€)
Preu no col·legiat: 300€ (fora de termini: 333,33€)
Aquest curs està subvencionat per PREMAAT I HNA MUSAAT amb 50€ per mútua als seus
respectius mutualistes

INSCRIPCIONS AQUÍ
Col·legiats COAATT inscripció directa al link
Altres col·legiats del Consell Català enviar email a
formacio@apatgn.org

