Bona pràctica

22@ Districte certificat

La certificació energètica com a eina de qualitat
i millora ambiental
Descripció de la iniciativa
L’Associació d’Empreses i Institucions 22@
Network bcn treballa per la dinamització del
districte de la innovació 22@ al Poblenou
(districte de Sant Martí) i està formada per
més de 100 empreses i institucions.
La Comissió Empresa i Medi Ambient
d’aquesta associació ha impulsat el projecte 22@Districte certificat, l’objectiu del qual
és aconseguir que el districte de la innovació
22@ sigui el primer 100% certificat energèticament de Barcelona.
Es parteix de la idea que la determinació i
visualització de la categoria energètica d’un
edifici és un factor clau per valorar el seu impacte ambiental i comunicar-lo als usuaris i
treballadors. El mapa d’edificis amb certificacions energètiques A i B impulsat per 22@

Network bcn vol donar valor a aquells edificis
del districte de Sant Martí que tenen un menor consum energètic.
S’ofereix a les empreses associades la possibilitat de fer una certificació de la seva seu,
de manera gratuïta. Addicionalment s’ofereix
un pla de reformes per tal de millorar la seva
qualificació mitjançant una fórmula d’estalvi
compartit per tal de garantir l’estalvi sense
necessitat d’inversió inicial.
Els beneficis de la certificació són múltiples:
reduir els consums energètics de l’edifici, reduir els costos energètics i reduir les emissions de CO2.
En paral·lel es recull informació sobre els
edificis ja certificats per tal d’elaborar un inventari a nivell d’associació i poder plantejar
objectius mesurables.
(descarregar PDF)
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Bona pràctica

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.
Durada: Juny 2014 – Desembre 2015
Valors destacables de la bona pràctica: replicable, sensibilitzadora, fomenta la formació i l’ocupació.
Impulsor: Associació 22@Network Bcn
Contacte: Antoni Oliva, Secretari Tècnic Associació 22@Network | aoliva@22network.net
Col·laboradors: Pich Architects, Felca Manteniment i Schneider Electric.

Indicadors associats
25 edificis amb
certificació A o B
al districte.
En el període juny 2014
- juny 2015 a arrel del
programa es van fer
6 auditories i
18 certificacions
d’edificis municipals
al districte.
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