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PCEA  
POSTGRAU EN CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA i QUALITAT AMBIENTAL 
D’EDIFICIS 
Durada-Dates-Horari: 90 hores  
Del 21/04/16 al 10/11/16 
Preus (*): Preu general: 1.440  €  

Preu col·legiats amb quota col·legial bàsica i quota jove: 1.296 € 
  Preu col·legiats que tenen contractats el tram complementari: 1.152 € 
Direcció:  Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental, formador IDAE 
(Instituto Diversificación y Ahorro de Energía) 
 
Acreditacions: Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
 
A qui va dirigit (perfil dels possibles alumnes): 
A aquells professionals que vulguin especialitzar-se en sistemes d’avaluació energètica i 
ambiental de l’edificació , així com en el disseny i valoració d’opcions de millora del 
projecte i en el coneixement dels sistemes normatius i voluntaris existents. És tracta d’un 
perfil equiparable al d’un especialista d’estructures, d’instal·lacions o altres especialitats, 
que habitualment assessora al projectista. 
 
Objectius (per a què capacita aquesta formació): 
En finalitzar el cursos els participants han de ser capaços, de determinar les referències 
comparatives que es pugin fer servir per a l’avaluació del projecte, de triar els sistemes de 
certificació energètica i d’avaluació de qualitat ambiental més idònies per mesurar-los, de 
poder desenvolupar les accions pertinents per millorar-los i verificar de forma quantitativa 
l’assoliment dels objectius al llarg de les fases de projecte bàsic, projecte d’execució, 
direcció d’obres i posada en marxa de l’edifici. 
 
QUADRE DOCENT 
Inés Alomar, enginyera industrial especialista en eficiència energètica d’edificis 
Raquel Clemente, enginyera a l’àrea de consultoria i simulació 
Eulàlia Figuerola, arquitecta, especialista en avaluació energètica d’edificis 
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental 
Carla Planas, enginyera industrial i consultora energètica 
Vicenç Puigdelloses, enginyer industrial 
Albert Sagrera, arquitecte i consultor ambiental 
Paula Serra, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
Daniel Tigges, arquitecte, expert en Minergie i Pasivhaus 
Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
Micheel Wassouf, arquitecte, Energiehaus i PEP-Plataforma Edificación Passivhaus 
Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental, professor i investigador 
a l’Universitat Ramon Llull 
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M1_ CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I COMPLIMENT NORMATIU CTE. EINES 
OPCIÓ GENERAL HULC  
Lloc: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a planta. Curs presencial (es recomana assistir amb 
ordinador portàtil personal) 
Durada-Dates-Horari: 28 hores  
Del 21/04/16 al 2/06/16 
Dijous de 10.00 a 14.00 h 
Acreditacions: Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
 
A qui va dirigit (perfil dels possibles alumnes): 
A aquells professionals que vulguin especialitzar-se en sistemes d’avaluació energètica de 
l’edificació , així com en el disseny i valoració d’opcions de millora del projecte i en el 
coneixement dels sistemes normatius i voluntaris existents. És tracta d’un perfil 
equiparable al d’un especialista d’estructures, d’instal·lacions o altres especialitats, que 
habitualment assessora al projectista. 
 
Objectius (per a què capacita aquesta formació): 
L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les eines 
associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a l’obtenció de la 
certificació energètica i per al compliment de la normativa vigent en el projecte 
arquitectònic, aprofundint en l'abast i el plantejament de l'actualització del document DB 
HE, analitzant les possibilitats de justificació del seu compliment per la via prestacional 
CTE, HE0, HE1. 
 
QUADRE DOCENT 
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental 
Paula Serra, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
 
PROGRAMA CURS 
 
Sessió 01. Dijous 21/04/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Context normatiu. Exigències CTE: Plantejament, Conceptes DEFINICIONS / Certificació 
Energètica / Opcions de Compliment i Justificació / Procediment Administratiu. 
 
Sessió 02. Dijous 28/04/16 de 10.00 h a 14.00 h  
Eina Unificada de verificació. Descripció general. Justificació HE1 (LIDER). Definició de 
materials i tancaments. Exercici pràctic 1a part.  
Justificació HE1 (LIDER). Definició geomètrica I. Importació i definició a partir de plànols. 
Exercici pràctic 2a part. 
 
Sessió 03. Dijous 5/05/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Justificació HE1 (LIDER). Definició geomètrica II. Definició de Plantes i espais. Definició de 
cobertes. Condicions d'operació i funcionament. Exercici pràctic 3a part. 
Justificació HE1 (LIDER). Definició geomètrica III. Capacitats addicionals. Exercici pràctic 
4a part. 
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Sessió 04. Dijous 12/05/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Justificació HE1 (LIDER). Obtenció i Anàlisi de resultats. Justificació administrativa HE1. 
Elements i tipologies singulars. 
Justificació HE1 (LIDER). Exemple de definició Bloc d'habitatges. Obtenció i Anàlisi de 
resultats. 
 
Sessió 05. Dijous 19/05/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Justificació HE0 i Certificació - Calener VyP. Tipus de sistemes i equips. Opcions de 
definició. Definició d'un exemple pràctic. 
Justificació HE0 i Certificació - Calener VyP. Resultats exemple pràctic. Anàlisi de 
resultats. Justificació administrativa HE0. 
 
Sessió 06. Dijous 26/05/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Justificació HE0 i Certificació - Calener VyP. Exemple pràctic plurifamiliar. Resultats i 
anàlisi. Exemple pràctic d’edificis P i M Terciaris. Definició d’un exemple pràctic. 
Justificació administrativa HE0. 
 
Sessió 07. Dijous 2/06/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Justificació HE0 i Certificació - Calener GT 1a part. Descripció General. Opcions de 
definició. Resultats. 
Justificació HE0 eina Calener GT 2a part i Post Calener. Calener GT 2a part. Post Calener 
Descripció General. Opcions de definició. Resultats i exemples. 
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M2_ CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I COMPLIMENT NORMATIU CTE. EINES 
OPCIÓ SIMPLIFICADA 
Lloc: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a planta. Curs presencial (es recomana assistir amb 
ordinador portàtil personal) 
Durada-Dates-Horari: 32 hores  
Del 9/06/16 al 28/07/16 
Dijous de 10.00 a 14.00 h 
Acreditacions: Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
 
A qui va dirigit (perfil dels possibles alumnes): 
A aquells professionals que vulguin especialitzar-se en sistemes d’avaluació energètica de 
l’edificació , així com en el disseny i valoració d’opcions de millora del projecte i en el 
coneixement dels sistemes normatius i voluntaris existents. És tracta d’un perfil 
equiparable al d’un especialista d’estructures, d’instal·lacions o altres especialitats, que 
habitualment assessora al projectista. 
 
Objectius (per a què capacita aquesta formació): 
L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les eines 
associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a l’obtenció de la 
certificació energètica per la via simplificada tant per a la certificació d’edificis  d’obra 
nova com existents. 
 
QUADRE DOCENT 
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental 
Paula Serra, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
 
PROGRAMA CURS 
 
Sessió 08. Dijous 9/06/16 de 10.00 h a 14.00 h  
Eina CERMA 1a part. Definició envoltant. Patrons d’ombres i pons tèrmics. Exercici pràctic 
1a part. 
Eina CERMA 2a part. Definició de sistemes. Resultats i qualificació. Exercici pràctic 2a 
part. 
 
Sessió 09. Dijous 16/06/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Eina CERMA 3a part. Aplicació de mesures de millora. Exercici pràctic 3a part. 
Eina CERMA 3a part. Taller. Exercici pràctic. 
 
Sessió 10. Dijous 23/06/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Certificació Edificis Existentes. Eina CE3X 1a part. Descripció General. Definició envoltant. 
Patrons d'ombres i Ponts tèrmics. 
 
Sessió 11. Dijous 30/06/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Certificació Edificis Existents. Eina CE3X 2a part. Definició de sistemes. Resultats i opcions 
de millora. Anàlisi econòmica i resultats. 
 



                                 
 
______________________________________________________________                                                               

c.Arcs 1-3, 5a planta, 08002 Barcelona  Teléfono 93 306 78 44  Fax 93 552 02 25  email escolasert@coac.net 5 

 
Sessió 12. Dijous 7/07/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Certificació Edificis Existents. Eina CE3X 3a part. Definició d’edificis petit i mitjà terciari. 
Definició edificis gran terciari.  
 
Sessió 13. Dijous 14/07/16  de 10.00 h a 14.00 h 
Certificació Edificis Existents. Eina CE3X 4a part. Tràmits administratius per inscripció al 
registre ICAEN. Taller Exercici pràctic. 
 
Sessió 14. Dijous 21/07/16 de 10.00 h a 14.00 h 
Certificació Edificis Existents. Altres eines Eina CE3 1a parte. Descripció General. Opcions 
de definició d'envoltant i sistemes. 
 
Sessió 15. Dijous 28/07/16 de 10.00 h a 14.00 h  
Certificació Edificis Existents. Altres eines Eina CE3 2a part. Obtenció de resultats i 
mesures de millora. Revisió d'exemples. 
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M3_ QUALITAT AMBIENTAL DE L’EDIFICACIÓ. SISTEMES D’AVALUACIÓ 
VOLUNTARIS. 
Lloc: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a planta  
Durada-Dates-Horari: 30 hores  
Del 11/10/16 al 10/11/16 
Dimarts i dijous, de 10.00 a 14.00 h (visites de 12.00 h a 14.00 h) 
Acreditacions: Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
 
A qui va dirigit (perfil dels possibles alumnes): 
A aquells professionals que vulguin especialitzar-se en sistemes d’avaluació i certificació 
energètica i ambiental de l’edificació , així com en el disseny i valoració d’opcions de 
millora del projecte i en el coneixement dels sistemes voluntaris existents a Espanya i 
Europa.  
 
Objectius (per a què capacita aquesta formació): 
En finalitzar el cursos els participants han de ser capaços de triar el sistema de certificació 
més adequat en cada cas i determinar com aquest sistema millora el projecte d’edificació, 
així com conèixer el funcionament dels sistemes a Espanya: quins edificis s’estan 
certificant i quins són els seus resultats; quant costa certificar i quant costa ser 
certificador; i quines són les tendències del mercat en certificació ambiental. 
 
QUADRE DOCENT 
Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental, professor i investigador 
a l’Universitat Ramon Llull. Director del curs M3. 
 
Inés Alomar, enginyera industrial especialista en eficiència energètica d’edificis 
Raquel Clemente, enginyera a l’àrea de consultoria i simulació 
Eulàlia Figuerola, arquitecta, especialista en avaluació energètica d’edificis 
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental 
Carla Planas, enginyera industrial i consultora energètica 
Vicenç Puigdelloses, enginyer industrial 
Albert Sagrera, arquitecte i consultor ambiental 
Paula Serra, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
Daniel Tigges, arquitecte, expert en Minergie i Pasivhaus 
Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
Micheel Wassouf, arquitecte, Energiehaus i PEP-Plataforma Edificación Passivhaus 
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Sessió 01. Dimarts 11/10/16, de 10.00 h a 14.00 h 
Avaluació, qualificació i certificació ambientals d’edificis. Relació amb l’edificació 
sostenible, utilitat i visió crítica. Sistemes públics espanyols.  
Docents: Albert Sagrera, arquitecte i consultor ambiental; Gerardo Wadel, doctor 
arquitecte i consultor ambiental 
 
Sessió 02. Dijous 13/10/16, de 10.00 h a 14.00 h 
LEED: descripció general, estructura i organització. Exercici. 
Docents: Paula Serra, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis; Inés 
Alomar, enginyera industrial especialista en eficiència energètica d’edificis 
 
Sessió 03. Dimarts 18/10/16, de 12.00 h a 14.00 h 
LEED: presentació i visita a un edifici certificat (lloc a confirmar). 
Docent: Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis 
 
Sessió 04. Dijous 20/10/16, de 10.00 h a 14.00 h 
BREEAM: descripció general, estructura i organització. Exercici. 
Docent: Raquel Clemente, enginyera industrial a l’àrea de consultoria i simulació 
 
Sessió 05. Dimarts 25/10/16, de 12.00 h a 14.00 h 
BREEAM: presentació i visita a un edifici certificat (lloc a confirmar). 
Docent: Carla Planas, enginyera industrial i consultora energètica 
 
Sessió 06. Dijous 27/10/16, de 10.00 h a 14.00 h  
VERDE: descripció general, estructura i organització. Exercici. 
Docent: Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental 
 
Sessió 07. Dijous 3/11/16, de 12.00 h a 14.00 h 
VERDE: presentació i visita a un edifici certificat (lloc a confirmar). 
Docent: Eulàlia Figuerola, arquitecta, especialista en avaluació energètica d’edificis 
 
Sessió 08. Dimarts 8/11/16, de 10.00 h a 14.00 h  
Sistema DGNB i presentació d’un edifici certificat (Escola Sert).  
Docents: Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis; Vicenç 
Puigdelloses, enginyer industrial 
 
Sessió 09. Dijous 10/11/16, de de 10.00 h a 14.00 h  
Stàndars MINERGIE i PASSIVHAUS. Explicació i cas pràctic 
Docents: Daniel Tigges, arquitecte, expert en Minergie i Pasivhaus; Micheel Wassouf, 
arquitecte, Energiehaus i PEP-Plataforma Edificación Passivhaus 
Conclusions grupals: taula de debat amb un representant de cada sistema (LEED, BREEAM, 
VERDE y DGNB) 
Docent: Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental 


