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Jornada divulgativa de l’estàndard Passivhaus d’eficiència energètica en les edificacions 

 

Destinataris 

- Càrrecs electes municipals: regidors d’obres, d’urbanisme, d’hisenda... 

- Tècnics municipals: enginyers, arquitectes, responsables de manteniment... 

 

Objectius 

Donar a conèixer l’estàndard Passivhaus d’eficiència energètica en les edificacions per tal que tots els 

ajuntaments puguin emprendre accions encaminades a reduir la factura energètica dels edificis municipals. 

També, per a aquells ajuntaments que hagin signat el Pacte dels Batles 2020, es pretén que puguin dur a 

terme accions exemplars d’eficiència i edificis de consum quasi nul. 

 

Continguts 

La jornada s’estructurarà en dues parts. En la primera, adreçada als càrrecs electes municipals, es donarà una 

visió general de l’estàndard Passivhaus: el seu origen i els requisits per aconseguir-ho; implicacions pel que 

fa al disseny; efectes beneficiosos tant en obra nova com en rehabilitació; l’arquitectura tradicional com a 

punt de partida de l’estàndard; adaptabilitat de l’estàndard a les tipologies de cada lloc en funció del clima; 

etc. 

En la segona part, adreçada als tècnics, es tractarà el tema amb més profunditat i es parlarà, entre altres 

qüestions, de l’aïllament com a element fonamental a l’hora de dissenyar una edificació passivhaus; de 

l’estanquitat a l’aire; de les finestres; de la ventilació; del Passivhaus Package Program; etc. 

 

Inscripció 

Les sol·licituds d’inscripció s’han d’enviar a l’adreça qualitataj@conselldemallorca.net tot indicant les dades 

següents: 

 

 

 

Ponent 

Actuarà com a ponent el Sr. Carles Forner Todó, arquitecte del Consell de Mallorca adscrit als serveis 

tècnics del Departament de Cooperació Local. El Sr. Forner està acreditat amb el Certified Passivhouse 

Designer i és soci de la Plataforma Española de la Edificación Passivhouse. 

NIF llinatges i nom càrrec entitat  correu-e  telèfon  
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Lloc i data de celebració de la jornada 

Sala d’actes del Centre BIT Raiguer (C/ Selleters 25, Inca) dia 12 de desembre de 2013 

 

Cronograma 

9:00h Presentació de la jornada pel conseller de Cooperació Local 

9:15h 

10:30h 
Visió general de l’estàndard Passivhaus 

10:30h 

11:00h 
Pausa 

11:00h 

13:30h 
Aspectes tècnics de l’estàndard Passivhaus 

 

Referències sobre l’estàndard Passivhaus a Internet 

Per a una primera aproximació a l’estàndard Passivhaus es poden consultar les webs següents: 

- Passipedia: http://passipedia.passiv.de/passipedia_en/  

- Plataforma Edificación Passivhouse: http://www.plataforma-pep.org/  

- International Passive House Association – IPHA: http://www.passivehouse-international.org/  

 

Més informació 

Per a més informació es pot trucar al Departament de Cooperació Local, telèfons 971173930 i 971173825 


