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Avaluació de la sostenibilitat en l’edificació 

La certificació sostenible és l’eina per avaluar el comportament ambiental dels edificis i del seu entorn 

i és una sortida professional cada vegada més sol·licitada. El nombre d’empreses i particulars que 

aposten pels beneficis econòmics, ambientals i socials d’una construcció sostenible no para de créixer 

i la majoria dels certificats sostenibles existents requereixen que la certificació sigui realitzada per un 

agent reconegut. BREEAM® és el mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat de l’edificació 

tècnicament més avançat i capdavanter a nivell mundial amb més de 540.000 edificis certificats a 77 

països. 

Des de juny de 2011 l’ITeC és una entitat de formació BREEAM® ES reconeguda. Els cursos compleixen 

amb els requisits per ser finançats per la Fundació Tripartita i cadascun té un número mínim i màxim 

de places.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducció a la metodologia BREEAM® 
 

BREEAM® ES Associat   

Formació presencial de durada i cost reduït dirigida a persones compromeses amb la construcció 

sostenible i que desitgen iniciar-se en els conceptes clau d’aquesta metodologia i en el sistema de 

certificació. Els alumnes que superin aquest curs figuraran al llistat oficial web de professionals 

BREEAM® associats i podran accedir a descomptes en els cursos Nova Construcció i Habitatge.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Preu del curs 300 € 

Preu col·legiat* 255 € 

Preu aturat 150 € 

http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx
http://breeam.itec.cat/ca/habitatge/
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Com puc ser avaluador de la certificació BREEAM®? 

 
BREEAM® ES Nova Construcció 
 

És l’evolució de l’antic esquema “BREEAM® ES Comercial”, que ja permetia avaluar i certificar la 

sostenibilitat de l’obra nova destinada a oficines, industria i comerç. Aquest amplia la seva aplicabilitat 

a edificis sanitaris, educatius, esportius, culturals, hotelers, recreatius, judicials, etc.  

 

  
Preu del curs 1.300 € 

Preu col·legiat* 1.105 € 

Preu aturat 650 € 
  

 
BREEAM® ES En Ús 
 

És l’esquema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat aplicable a edificis existents d’ús no 

residencial i com a mínim amb dos anys d’antiguitat. En aquest cas és imprescindible haver realitzat 

prèviament la formació BREEAM® ES Nova Construcció i haver superat el procés de certificació com a 

Assessor BREEAM®.  
 

  
Preu del curs 500 € 

Preu col·legiat* 425 € 

Preu aturat 250 € 

 
BREEAM® ES Habitatge 
 

És el sistema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat aplicable a edificis d’habitatges, nous, 

rehabilitats o renovats, incloent habitatges unifamiliars i habitatges en bloc. És aplicable tant a nova 

edificació com a obres de rehabilitació d’edificacions ja construïdes, i tant en fase de projecte com en 

la de post-construcció.  

 

  
Preu del curs 790 € 

Preu col·legiat* 672 € 

Preu aturat 395 € 

 
*15% de descompte per als associats dels col·legis que formen part del patronat de l’ITeC. 

 
 

Per a més informació podeu consultar breeam.itec.cat 

http://breeam.itec.cat/ca/habitatge/
http://breeam.itec.cat/ca/us/
http://breeam.itec.cat/ca/habitatge/

