
Cap a mètodes innovadors per a 
l’avaluació de l’eficiència energètica 
i la certificació d’edificis  



AGeneració Emmagatzematge

Explotació Anàlisi

El parc d’edificis d’Europa ocupa uns 
25.000 milions de m2 de superfície, 
de la qual el 75% és residencial. Per 
tant, rehabilitar té un paper clau en 
l’assoliment dels objectius climàtics 
establerts per al 2050.

El pacte verd (Green Deal) de la UE 
i la directiva d’eficiència energètica 
dels edificis (EPBD) han impulsat 
una forta onada de renovació 
en edificis,  que encara són 
responsables del 40% del consum 
d’energia i un 36% d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la 
UE. Tenint en compte que el 75% 
del parc d’edificis actual a Europa 
és energèticament ineficient, 

es requereixen solucions clares, 
sòlides i fàcils d’implementar  per 
reduir aquestes xifres.

Els certificats d’eficiència 
energètica (EPCs o CEEs) poden 
ser una eina eficaç per identificar 
quins edificis necessiten ser 
renovats i quines mesures es 
poden implementar. Però, per 
ser efectius, s’han de millorar els 
certificats existents, utilitzant 
dades més fiables i eines de càlcul 
més eficients i ampliar-los amb 
informació sobre la renovació al 
llarg de tota la vida de l’edifici i la 
seva capacitat de generar energia 
de fonts renovables.

El
repte

TIMEPAC millorarà els processos de certificació d’eficiència energètica dels edificis mitjançant 
un enfocament holístic que considera els edificis com a estructures dinàmiques integrades en 
l’entorn urbà.

L’enfocament de TIMEPAC abastarà un flux continu de dades en totes les etapes de la 
certificació energètica — generació, emmagatzematge, anàlisi i explotació — que permeti un 
CEE més eficient, així com el desplegament de nous serveis per explotar-los.

TIMEPAC:
El nou CEE per Europa



Generació d’un CEE 
millorat amb dades BIM
Building Information Modelling 
(BIM) es pot utilitzar per generar 
EPCs mitjançant eines de 
simulació avançada. Això aportaria 
informació més precisa sobre 
l’eficiència energètica de l’edifici.

Anàlisi estadístic a gran 
escala de les bases de 
dades dels CEE
Desenvolupament a gran escala 
d’una metodologia d’anàlisi per 
predir la demanda energètica 
de l’edifici a múltiples escales 
i l’impacte de les mesures de 
rehabilitació.

Creació de passaports 
de renovació d’edificis a 
partir  dels registre de 
dades
Procediments per fer seguiment 
de l’eficiència energètica de l’edifici 
al llarg del temps, amb eines de 
simulació i emmagatzemant la 
informació en el registre digital de 
l’edifici.

Integració en els CEE d’indicadors de 
preparació per a aplicacions intel·ligents 
(SRI) i indicadors de sostenibilitat
S’avaluarà l’eficiència energètica d’un edifici a través 
del CEE, tenint en compte els indicadors SRI i els de 
sostenibilitat inclosos al marc europeu Level(s). 

Millora dels esquemes dels CEE mitjançant 
la integració de dades operatives
Les dades dels CEE es poden comparar amb el consum 
d’energia real, l’ús de diferents fonts d’energia i el 
control de l’equipament. Aquesta comparació dona 
credibilitat als certificats.

Per verificar l’eficàcia dels procediments proposats, es realitzaran proves 
pilot a sis països europeus: Àustria, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Itàlia i 
Xipre.

Els escenaris de demostració se centraran en:
• Optimització de la certificació energètica
• Explotació dels CEE mitjançant anàlisis avançades
• Escenaris de renovació d’edificis a partir de l’anàlisi de dades dels CEE 

millorats
• Millora del funcionament dels edificis

Els resultats ajudaran a establir les bases per a nous estàndards i 
programes de formació sobre certificació energètica a tot Europa.

Escenaris de
demostració

A TIMEPAC hem previst cinc escenaris futurs en què es podrien utilitzar els nous CEE com a 
eines efectives per millorar l’eficiència energètica dels edificis:

Escenaris de 
desplegament transversal



ACADÈMIA 
TIMEPAC 
L’Acadèmia TIMEPAC proporcionarà 
una plataforma en línia amb 
materials i cursos desenvolupats al 
voltant de sis temes bàsics adaptats 
a determinats usuaris que inclourà:

• Personal tècnic competent de la 
certificació energètica  

• Personal d’auditories 
energètiques

• Agències de l’energia
• Empreses de serveis energètics
• Arquitectes
• Gestories d’edificis
• Propietats
• Persones llogateres
• Administracions locals/

regionals/nacionals

Anàlisi i visualització de dades dels CEE i 
desenvolupament de serveis energètics 
innovadors 

Recollida de dades dels CEE, validació i 
explotació

Mètodes i eines avançades per a la 
renovació energètica i integral d’edificis

Explotació dels CEE pels plans energètics 
locals, regionals i nacionals

Avaluació i verificació d’oportunitats 
d’estalvi energètic basades en l’anàlisi 
dels CEE

Optimització del funcionament de l’edifici 
basat en dades dels CEE millorats

Com a resultat del projecte 
TIMEPAC i de la millora del certificat 
energètic, en el futur les persones 
expertes del sector de l’edificació 

tindran accés a un material de 
formació capdavanter que els 

ajudarà a aconseguir que les nostres 
llars i llocs de treball contribueixin a 

un món de zero emissions.
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