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JORNADA TÈCNICA: CAS PRÀCTIC PASSIVHAUS – EDIFICI C/ NOU 

Dia:  13 de febrer 2020  

Presentació: 

Aquesta jornada es centra en l’anàlisi i estudi del primer edifici rehabilitat 
d’habitatges amb la certificació PassivHaus EnerPhit de l’Estat, localitzat al C/ Nou 
de Girona.  

Amb el sistema PassivHaus s’aconsegueix que un edifici sigui confortable, eficient i 
assequible, permetent estalvis energètics de calefacció i refrigeració de fins al 90% en 
comparació d’un edifici estàndard i 75% d’un edifici nou.  

El sistema PassivHaus:  

 Fa una utilització o control eficient del sol, fonts i recuperació de calor i fred internes 
per tal d’aconseguir reduir l’ús dels sistemes de calefacció i refrigeració 
convencionals.  

 Proporciona un alt nivell de confort gràcies a l'absència de ponts tèrmics, 
l'eliminació de les infiltracions exteriors, la utilització de fusteries exteriors d'alta 
qualitat tèrmica, i un envolvent ben aïllat. 

 Utilitza un sistema de ventilació imperceptible que subministra aire fresc constant 
i ho combina amb una unitat de recuperació de calor altament eficient que permet 
que el calor pugui ser re-utilitzat.  

Tot i així, per tal d’obtenir la certificació de PassivHaus, l’edifici s’ha de projectar i 
executar de manera rigorosa i amb una qualitat superior a un edifici normal, requerint 
l'aplicació d'uns estàndards i requeriments específics. 

En aquest sentit, tots els agents involucrats en l’obra (promotor, tècnics, industrials, 
usuaris, etc.) han d’entendre el sistema i ser conscients de que l’execució de l’edifici i 
el seu funcionament és diferent als altres.   

La jornada s’organitza conjuntament amb l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació 
Urbana de les Comarques de Girona (ObRE).  

Objectius: 

L’acte començarà amb una explicació del que significa PassivHaus, com funciona i 
quins són els estàndards bàsics que un edifici ha de complir per tal d’aconseguir 
aquesta certificació. 

Es parlarà del sistema, procés i solucions constructives concretes de l’edifici del C/ 
Nou, a càrrec dels tècnics del projecte.  

Posteriorment, es realitzarà una taula rodona amb els agents involucrats en l’obra 
(promotor, tècnics, industrials, usuaris, etc.), on cadascú parlarà de la seva experiència 
amb l’edifici.  

Finalment, es realitzarà una visita guiada a l’edifici en concret.  
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Programa: 

9.30h Benvinguda institucional. Presentació de la Jornada 

Sr. Miquel Vendrell i Deulofeu, president del Col·legi d’Arquitectes Tècnics, 
Aparelladors i Enginyers de l’Edificació de Girona. 
Sr. Narcís Reverendo i Hospital, president de l’Observatori de la Rehabilitació i 
Renovació Urbana de les Comarques de Girona. 

9.50 h El sistema Passive Haus a l’edifici del C/ Nou 

Sr. Oliver Style, Consultor Passivhaus i soci fundador de Progetic 

10.20 h El procés tècnic en l’edifici del C/ Nou 

Sr. Jordi Rodriguez-Roda i Layret, arquitecte i fundador del despatx LÓPEZ-
PEDRERO-RODA. 
Sra. Cristina Gonzalez i Martinez, arquitecte tècnic. 

11.10 h Taula rodona amb els agents involucrats en l’edifici 

Modera:   Sr. Joan Vilanova i Nogué, arquitecte tècnic i expert en Passivhaus 

Participen:  
 

Sr. Josep Busquets i Sargatal, promotor i constructor.  
Sra. Cristina Gonzalez i Martinez 
Sr. Jordi Rodriguez-Roda i Layret 
Sr. Oliver Style 
Sra. Bruna Vila i Solà, arquitecte i usuaria de l’immoble.  

12.00 h  Descans i desplaçament a l’edifici del C/ Nou 

12.30 h  Visita guiada a l’edifici 

 

A qui va adreçat: 

Aquesta jornada va dirigida a tots els professionals de l’edificació. 

 

INFORMACIÓ: 

Horari:   De 9.30 h a 13.30 h 

Durada:   4 h  

Lloc:    Edifici de La Punxa - C/ Santa Eugènia, 19 - Girona 

Limitat a:   En funció de l’accés a l’edifici 

Inscripció mínima:  8 assistents 

Per inscripcions clica aqui 

+ info a les webs del CAATEEG (www.aparellador.cat) i de l’Observatori (www.obre.cat) 

 


