


La determinació i visualització de la categoria energètica d’un edifici és un

factor clau inicial per la valoració i millora d’aquest.

El mapa de edificis amb certificacions energètiques A i B vol

valorar a aquells edificis del districte que contribueixen a la reducció en el

consum energètic.

Objectiu: Aconseguir ser el 1r districte 100 % certificat energèticament 

de Barcelona.

1. CONSCIENCIACIÓ



2. CERTIFICACIÓ

¿No estàs referenciat en el mapa? 

¿vols contribuir a fer el 22@ el 1r Districte Certificat?    

Qualificació

Millorable

(C, D, E, F)

(taxa màxima 250€ )

Bona 

Qualificació

(A, B)

( taxa màxima 250€ )

Certificació

Energètica

Pichenergy i Felca, et realitzen el certificat energètic sense cost inicial als

propietaris (preu mercat 500€).

EDIFICIS DE REFERÈNCIAAuditoria energètica +
propostes de millores

Beneficis
Reduir els consums energètics del teu edifici.
Reduir els costs energètics.
Reduir les emissions de CO2.



3. AUDITORIA _ 1

A partir del RD 56/2016, eficiència energètica i auditoria energètica, totes les

empreses amb més de 250 treballadors o més de 50 milions de volum de

negoci, han d’auditar energèticament el 85 % del consum total de

l’energia final del conjunt d'instal·lacions ubicades a territori nacional.

Ets una empresa que compleix aquests paràmetres?

A partir de l'experiència i metodologia contrastada permet als Socis del 22@ network

bcn, Picharchitects (Pichenergy) i Felca, fer una auditoria energètica exhaustiva i

ajudar a millorar l'eficiència energètica dels edificis.

- Realitzar una auditoria energètica

- Aplicar un sistema de gestió energètica o ambiental, sempre que

inclogui una auditoria energètica.



Estalvi

Qualificació 

Millorable 

(C, D, E, F)

(taxa màxima 250€ )

Propostes de millora 1:

La propietat no segueix 
amb el consorci.

(pagament CEE (500€) + 
Auditoria (2000€)

Propostes de millora 2:

La propietat segueix

amb el consorci.

(pagament CEE + 
Auditoria + inversió)

Propostes de millora 3:

La propietat segueix

amb el consorci.

(Finançament per part 
del consorci)

- Fórmula d’estalvi compartit:
La metodologia per a garantir l’estalvi sense necessitat d’inversió
inicial.
- Tothom guanya;
l’únic que perd és l’empresa subministradora d’energia.

Si encara no has obtingut una bona qualificació i vols millorar el teu

edifici, Pichenergy i Felca t’ho ofereixen diverses modalitats per a

garantir l’estalvi continuat dels edificis.

3. AUDITORIA _ 2




