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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents
Barcelona ha fet una aposta decidida per avançar en la Transició cap a la Sobirania Energètica, canviant la
forma en què es consumeix l’energia i apostant pels recursos locals per a la producció renovable de l’energia.
Tal i com es recull en el Pla Clima de Barcelona 2018 – 2030 i en la Declaració d’Emergència Climàtica de la
ciutat, l’Ajuntament de Barcelona s’ha fixat com a objectiu que totes les actuacions municipals incorporin
mesures d’eficiència energètica i generació renovable per a assolir l’autosuficiència i l’excel·lència ambiental,
tant en projectes d’edificació com d’espai públic.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha impulsat diversos mecanismes per a la gestió dels projectes que
s’impulsen a nivell municipal: des del Decret d'Alcaldia aprovat el 28 d’abril de 2015 sobre contractació pública
responsable amb criteris socials i ambientals, fins a les d’instruccions tècniques derivades. Així mateix,
l’Ajuntament de Barcelona disposa del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona (en endavant AEB),
l’ens municipal que té com a objectiu el foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, tal i com
disposa l’article 2 dels seus Estatuts.
El Protocol d’energia per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals (en endavant Protocol
d’energia) és un document elaborat per l’AEB, en col·laboració amb els principals ens vinculats a l’Ajuntament i
enginyeries energètiques. Aquest Protocol desenvolupa el contingut de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de
criteris ambientals en projectes d'obres1 en matèria d’energia i el contingut de la Instrucció per a la incorporació
de l’objectiu de la generació d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de
projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic2 per tal que els projectes d’edificació pública
municipal assoleixin el nivell de prestacions energètiques necessàries i suficients per a ser licitats, executats i
recepcionats. El present protocol és d’aplicació a tots els ens vinculats a l’Ajuntament de Barcelona i a d’altres
organismes públics participats pel consistori que s’hi vulguin adherir voluntàriament.

1.2. Objecte
El present document té per objecte establir, en funció del tipus d’actuació prevista (nova construcció, gran
rehabilitació o reforma), els requeriments energètics que han d’incorporar els projectes dels equipaments
municipals per tal d’intentar assolir la categoria d’edificis de balanç zero.
En aquest sentit, el Protocol d’energia estableix uns Requeriments d'Autosuficiència Energètica que pretenen
anar més enllà de les prescripcions normatives, establint uns indicadors mínims a complir pel que fa a la
certificació d’eficiència energètica, exigint el màxim aprofitament del potencial solar per a generació d'energia
renovable i prescrivint el monitoratge dels diferents sistemes energètics per a poder realitzar el seguiment i
evolució energètica dels edificis durant el seu ús.
L’estratègia energètica en el disseny de l’edifici ha d’escollir les mesures més adequades per assolir aquests
objectius, permetent una gestió i un cost d’explotació de l’edifici assumibles. És per aquest motiu que resulta
clau considerar, ja des dels primers estadis de la definició del projecte, el desenvolupament d’un disseny
energètic integrador que permeti donar resposta als Requeriments d’Autosuficiència Energètica i a la resta
d’objectius municipals.
Per altra banda, el Protocol d’Energia defineix els procediments administratius i la documentació justificativa
del compliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica que cal aportar en cadascuna de les etapes
del projecte i de l’obra en els que participa l’AEB com a ens assessor i responsable municipal.

1

Aprovada per Decret d’Alcaldia de 30 de desembre de 2020 (publicada a la Gaseta Municipal de 28 de gener de 2021).

2

Aprovada per Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2020 (publicada a la Gaseta Municipal de 20 de febrer de 2020).
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Els procediments administratius de les diferents etapes culminen, a encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, en
l’avaluació per part de l’AEB de la documentació justificativa aportada en matèria d’energia. Aquesta avaluació
es materialitza en l’emissió d’un informe que vincula la seva resolució a l’evolució de l’expedient en els
corresponents tràmits administratius:
-

Expedició de la conformitat tècnica de projecte (CTP) o llicència d’obres,

-

Licitació executiva del projecte,

-

Recepció parcial de l’obra

Per a cadascuna d’aquestes etapes, el Protocol d’energia estableix uns requisits documentals propis que es
desenvolupen en el Capítol 3 del present document.

1.3. Abast
El present Protocol d’energia estableix criteris energètics específics per a aquells projectes d’edificació de
titularitat municipal que contemplin l’execució d’una nova construcció, una gran rehabilitació o una reforma.
A efectes d’aplicació del Protocol d’energia, es defineixen les actuacions de gran rehabilitació i reforma de la
següent manera:
-

Gran rehabilitació: Obra executada en un edifici existent en la que es realitza una millora significativa
de les prestacions de l’envolupant tèrmica i se substitueix de forma integral algun sistema energètic.

-

Reforma: Obra executada en un edifici existent en la que es modifica o substitueix integralment més
d’un sistema energètic. Per a les obres de nivell II i III, a més caldrà complir-se que les obres afectin a
una superfície mínima de 200 m2 i que el PEM associat a l’actuació sigui superior a 200.000 euros.

D’acord amb el promotor, el titular i/o el gestor de l’edifici, es podran incorporar l’obligació i l’avaluació del
compliment d’algun/s dels objectius d’autosuficiència energètica en els projectes que, tot i no estar inclosos en
l’abast, pel seu impacte o interès es consideri necessari complir-lo.

1.4. Estructura del document
El Protocol d’energia està redactat per tal de ser una eina transparent i eficaç, que serveixi de suport, tant a
promotors públics com a projectistes, per a dissenyar i executar edificis d’elevades prestacions energètiques.
S’estructura a partir dels següents capítols:
-

Requeriments d’Autosuficiència Energètica. Capítol en el que s’estableixen els criteris energètics
de disseny en els edificis mitjançant els quals l’Ajuntament de Barcelona vol donar resposta a l’actual
repte mediambiental. Els Requeriments d’Autosuficiència Energètica descrits en el present document
desenvolupen i amplien els aspectes energètics recollits en la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en Projectes d’obres.

-

Procediment de seguiment i avaluació energètica de projectes. Capítol en el que es descriuen els
diferents procediments administratius i documentals a considerar en cadascuna de les etapes dels
disseny i execució de les obres de l’edifici. Per a cada etapa, s’inclou el llistat de la documentació a
aportar, la descripció dels corresponents procediments d’avaluació, tant documental com de contingut,
així com una descripció dels temes a tractar en les diferents reunions previstes.

-

Annexes. La present versió del Protocol d’energia incorpora els següents annexes:
o

Annex A. Organització i contingut de les separates d’energia

o

Annex B. Especificacions tècniques de les instal·lacions energètiques

o

Annex C. Eines i plantilles documentals

És important disposar de la darrera versió del Protocol, motiu pel qual se suggereix prendre atenció de la data
de publicació del document que apareix en portada i consultar a l’AEB si existeix una versió actualitzada en el
moment d’iniciar un nou avantprojecte.
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2. REQUERIMENTS D’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA
D’acord amb el que especifica la Directiva Europea 2010/31/EU d’Eficiència Energètica i el Real Decreto
564/2017, tots els edificis de titularitat pública que entrin en funcionament després del 31 de desembre de
2018 han de ser edificis de consum quasi nul (nZEB). Aquests edificis han d’estar dissenyats i executats
segons les següents consideracions: (i) demandar energèticament el mínim possible, tot garantint les
condicions de salubritat, confort i funcionalitat; (ii) cobrir la demanda energètica amb sistemes de molt elevada
eficiència per tal de minimitzar el consum energètic; (iii) generar el màxim d’energia renovable per alimentar els
consums propis de l’edifici.
En aquest sentit, l’AEB defineix, d’acord amb el contingut de la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en Projectes d’obres, uns requeriments energètics que garanteixen que els edificis de titularitat
pública municipal es projectaran i executaran amb les màximes prestacions energètiques possibles. Aquests
criteris, complementaris i més exigents que els establerts en la normativa actual, reben el nom de
Requeriments d’Autosuficiència Energètica i només són d’aplicació necessària per a aquells projectes que
contemplin actuacions de nova construcció o de gran rehabilitació d’un edifici existent.
Els Requeriments d’Autosuficiència Energètica són els següents:
-

-

Objectius d’eficiència energètica
o

Qualificació mínima B en els indicadors de Demanda de Calefacció i de Demanda de Refrigeració de la
Certificació d’Eficiència Energètica de l’Edifici.

o

Qualificació A en l’indicador de consum d’Energia Primària no Renovable (EPnR) de la Certificació
d’Eficiència Energètica de l’Edifici.

Objectius de generació d’energia
o

-

Avaluar el potencial màxim de generació energètica renovable de l'edifici i justificar el màxim aprofitament
d’aquest potencial.

Objectius monitoratge energètic
o

Permetre verificar el compliment dels Requeriments d'Autosuficiència Energètica d’eficiència energètica i
de generació d'energia.

o

Avaluar i fer el seguiment del funcionament energètic de l’edifici des del punt de vista normatiu, del gestor
i dels usuaris.
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3. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTES
El present apartat descriu les estratègies de seguiment dels projectes per part de l’AEB, així com els
mecanismes i criteris d’avaluació comuns a tots els ens municipals o participats per l’Ajuntament, per tal de
garantir les màximes prestacions energètiques dels edificis projectats i executats.
Per altra banda, es detallen els procediments administratius i la documentació a presentar en cadascuna de
les etapes de disseny i execució de les actuacions. L’objectiu final dels corresponents procediments és
l'assoliment de la resolució favorable en els informes emesos per l’AEB relatius als aspectes energètics de
l’edifici.
D’acord amb els criteris de l’AEB i amb les fases de contractació de projectes i obres comunes dels diferents
ens municipals, s’han considerat les següents tres etapes de disseny i execució diferenciades amb els seus
corresponents objectius a nivell energètic:
-

-

Avantprojecte i projecte bàsic
o

L’avantprojecte té com a objectiu establir el marc funcional i prestacional de l’edifici, definint les
estratègies més adequades que permetin assolir el compliment dels Requeriments d’Autosuficiència
Energètica.

o

El projecte bàsic té com a objectiu justificar l’estratègia energètica de disseny de l’edifici, d’acord amb les
diferents solucions marc avaluades amb eines tècniques (càlculs analítics, simulacions energètiques,
etc.). Caldrà posar en valor les solucions més adequades que permetin assolir els objectius fixats pels
Requeriments d’Autosuficiència Energètica i identificar les limitacions que impedeixin aconseguir complir
tècnicament amb aquests objectius.

Projecte executiu
o

-

El projecte executiu té com a objectiu descriure amb detall els sistemes energètics passius i actius
previstos i justificar tècnicament l’assoliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica i les
exigències normatives corresponents en cada cas.

Execució d’obres i recepció parcial
o

El seguiment de l’execució de les obres té com a objectiu assegurar que les obres s’executin conforme al
projecte executiu informat favorablement, recollint les solucions constructives i de sistemes que permetin
l’assoliment dels objectius energètics establerts. Per l’altra banda, es gestionaran les possibles
modificacions de projecte proposades amb el propòsit que les noves solucions s’adeqüin a les
prestacions definides al projecte executiu.

o

La recepció parcial de l’obra té com a objectiu comprovar que l’edifici s’ha construït, incloent les
modificacions aprovades durant la fase d’obra, d’acord amb els requisits funcionals i tècnics definits en el
darrer projecte executiu avaluat i informat favorablement per l’Agència d’Energia de Barcelona.
Addicionalment, caldrà gestionar el tancament documental de l’expedient d’acord amb les condicions
definides en el protocol d’energia per a edificis.

En cadascuna d’aquestes etapes caldrà realitzar el corresponent seguiment i avaluació del compliment dels
Requeriments d’Autosuficiència Energètica. Malgrat que el procediment definit pel protocol d’energia s’inicia
amb la fase d’avantprojecte, es recomana als organismes licitadors dels projectes fixar com a criteri de concurs
la voluntat de compliment dels Requeriments d’Autosuficiència Energètica definits en el present document.
Els següents subapartats desenvolupen cadascuna de les etapes de disseny i execució de l’edifici, esdevenint
els corresponents capítols auto continguts i independents dels altres.
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3.1. AVANTPROJECTE I PROJECTE BÀSIC
El present apartat desenvolupa el procediment administratiu i la documentació a presentar a l’AEB en l’etapa
d’Avantprojecte i Projecte Bàsic.
3.1.1.

Procediment Administratiu

El procediment administratiu previst per a la present etapa de projecte/obra és el següent:
Inici
FASE Avantprojecte i
Projecte Bàsic

Reunió
d’Avantprojecte

Entrega Acta
definitiva

Desenvolupament
Avantprojecte

Reunió de Projecte
Bàsic

Entrega Acta
definitiva

Elaboració
Documentació Projecte Bàsic

Entrega Documentació
- Projecte Bàsic
Emissió Comunicat de
Defectes de Forma
Avaluació de la
Suficiència Documental

Documentació
presentada segons
Protocol Energia?

NO
Retorn documental

SÍ

Reunió Promotor -Equip Redactor AEB

Avaluació dels
Continguts Separata
Energia - Projecte Bàsic

Entrega/Emissió Document
Tasca Equip Redactor

Emissió
Informe Energia –
Projecte Bàsic

Tasca AEB
Procediment extern vinculat

Qualificació Informe
d’Energia – Projecte
Bàsic

D

AóBóC
Tramitació de:
- Conformitat Tècnica del Projecte, ó
- Llicència d’Obres

Finalització
FASE Avantprojecte i
Projecte Bàsic
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3.1.2. Reunions Programades
En l’etapa d’Avantprojecte i Projecte Bàsic s’haurà de realitzar un mínim de dues reunions. Els continguts i
objectius previstos es detallen a continuació:
-

-

Reunió d’Avantprojecte. Objectius:
o

Exposar la proposta guanyadora de concurs, fent èmfasi en les estratègies d’eficiència energètica i
generació previstes.

o

Exposar els criteris energètics definits per l’AEB en projectes i obres de titularitat municipal.

o

Plantejar dubtes i propostes de millora en aspectes energètics (a desenvolupar en l’Avantprojecte).

o

Establir data orientativa per a la reunió de Projecte Bàsic. La reunió s’haurà de programar atenent un
marge temporal suficient per afrontar la gestió de sol·licitud de CTP o de llicència amb garanties.

Reunió de Projecte Bàsic. Objectius:
o

Exposar el desenvolupament de l’Avantprojecte: (i) definició de les estratègies passives previstes; (ii)
definició dels sistemes actius previstos; (iii) definició dels objectius de monitoratge; (iv) incorporació de
les propostes de millora energètica; (v) resolució d’aspectes pendents en la fase d’Avantprojecte.

o

Exposar el procediment de revisió i avaluació del Projecte Bàsic: documentació a aportar i formats,
possibles resolucions de l’informe i aclariment de dubtes.

o

Establir una previsió temporal per a l’entrega de la documentació del Projecte Bàsic.

Durant el desenvolupament d’aquesta etapa es podran programar més reunions en el cas que sigui necessari.
No obstant això, caldrà acordar prèviament uns objectius i un ordre del dia abans de realitzar la corresponent
convocatòria. Es requerirà l’assistència de l’equip redactor, l’equip promotor i l’AEB a totes les reunions
programades d’aquesta fase del projecte/obra.
Per cadascuna de les reunions celebrades serà necessària la redacció d’una acta que reculli els continguts
tractats d’acord amb l’ordre del dia, els acords assolits i les possibles qüestions pendents a les quals
cadascuna de les parts ha de donar resposta. El/la responsable de prendre acta serà alguna persona
representant de l’equip redactor. Aquest/a responsable haurà de fer arribar el corresponent esborrany d’acta a
la resta de les parts perquè puguin, si s’escau, realitzar els comentaris o aclariments necessaris. Una vegada
aportats els comentaris o aclariments corresponents, el/la persona responsable haurà de preparar una acta
refosa definitiva i fer arribar el document en format pdf a totes les parts participants.
En el cas que alguna de les parts no estigués d’acord amb el contingut de l’acta, serà necessari reflectir-ho en
el document acta definitiva i convocar automàticament una nova reunió per a tractar exclusivament els punts
en desacord.
Les actes representen un document essencial per tal de garantir la traçabilitat dels acords sobre el compliment
dels objectius energètics. Per aquest motiu s’estableixen els següents terminis per a la seva elaboració:
-

Redacció i enviament de l’esborrany de l’acta: màxim 3 dies hàbils des de la celebració de la reunió.

-

Realització de comentaris i esmenes a l’esborrany de l’acta: màxim 3 dies hàbils des de l’enviament de
l’esborrany de l’acta.

-

Preparació i enviament de l’acta definitiva: màxim 2 dies hàbils des de la recepció dels últims
comentaris a l’esborrany de l’acta o màxim 5 dies hàbils des de l’enviament de l’esborrany de l’acta.

L’equip redactor podrà trobar un model d’acta dissenyat, d’acord als criteris descrits anteriorment, en l’apartat
II.4 de l’Annex C del present document, així com en format digital en el repositori
(http://hdl.handle.net/11703/108948). Les actes s’hauran d’enviar a la bústia rep.energia@bcn.cat.
3.1.3. Llistat de Documentació a Aportar
La documentació necessària a aportar per a que l’AEB pugui informar energèticament un Projecte Bàsic per
primera vegada és la següent:
i.

Separata d’Energia - Projecte Bàsic

ii.

Dossier d’actes definitives

iii.

Fitxa Indicadors Energètics Projecte Bàsic en format full de càlcul
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En el cas que es procedeixi a esmenar un Projecte Bàsic prèviament informat, la documentació necessària a
aportar per a tornar a iniciar el procés d’avaluació del projecte serà la següent:
i.

Separata d’Energia - Projecte Bàsic esmenada

ii.

Document de resposta a l’anterior Informe Energia – Projecte Bàsic emès

iii.

Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau

iv.

Fitxa Indicadors Energètics Projecte Bàsic en format full de càlcul, actualitzada si s’escau

L’organització i continguts de la Separata d’Energia - Projecte Bàsic hauran de seguir els criteris establerts en
l’apartat II de l’Annex A del present document.
La Fitxa d’Indicadors Energètics Projecte Bàsic i la plantilla del Document de resposta a l’anterior Informe
Energia emès estan disponibles, respectivament, en els apartats II.1 i II.3 de l’Annex C del present document,
així com en format digital en el repositori (http://hdl.handle.net/11703/108948).
La documentació definida en el present apartat s’haurà d’enviar a la bústia rep.energia@bcn.cat.
3.1.4. Avaluació de la Suficiència Documental
L’equip promotor de l’equipament serà el responsable de sol·licitar l’avaluació del projecte bàsic a l’AEB i
aportar la documentació corresponent definida en l’apartat 3.1.3. L’apartat II.2 de l’Annex C del present
document inclou la plantilla de passi en la que l’equip promotor podrà fer la petició d’avaluació del projecte,
indicant la documentació aportada en cada cas. Aquesta plantilla està disponible en format digital en el
repositori (http://hdl.handle.net/11703/108948).
Una vegada aportada la documentació, l’AEB emetrà l’acusament de rebuda de la mateixa a l’equip promotor i
procedirà a realitzar-ne l’avaluació de la suficiència documental. Aquesta avaluació determinarà si la
documentació aportada s’ajusta formalment a la requerida en l’apartat 3.1.3, atenent als següents
condicionants:
-

La Separata d’Energia – Projecte Bàsic haurà d’organitzar els continguts d’acord amb el que
s’estableix a l’Annex A del present document i haurà d’estar signada electrònicament per un
representant de l’equip redactor. Addicionalment, la memòria haurà d’incloure la Fitxa Indicadors
Energètics Projecte Bàsic en format pdf correctament complimentada i signada per un representant de
l’equip promotor i un representant de l’equip redactor.

-

El Dossier d’actes definitives haurà d’incorporar necessàriament les actes consolidades i aprovades de
totes les reunions celebrades des de l’inici del projecte fins a la data d’entrega de la documentació a
avaluar.

-

En el cas que es procedeixi a esmenar un Projecte Bàsic prèviament informat, el Document de
resposta a l’anterior Informe Energia – Projecte Bàsic ha d’incorporar la resposta a cadascuna de les
esmenes requerides en l’últim informe emès per l’AEB, identificant, en cada cas, la solució proposada i
localitzant els canvis realitzats en la Separata d’Energia revisada.

L’AEB haurà de revisar la suficiència documental del projecte en el termini de 5 dies hàbils des de l’acusament
de rebuda de la documentació aportada. En el cas que la documentació aportada sigui completa i s’ajusti a les
especificacions dels apartats 3.1.3 i 3.1.4, es procedirà automàticament a l’avaluació dels continguts del
projecte. En el cas que la documentació aportada no s’ajusti formalment als condicionants definits prèviament,
l’AEB emetrà una Comunicació de Defectes de Documentació o de Forma i retornarà el projecte a l’equip
promotor i/o al departament de llicències corresponent.
3.1.5. Avaluació dels Continguts
Finalitzada satisfactòriament l’avaluació de la suficiència documental del projecte, l’AEB procedirà a avaluar els
continguts de la Separata d’Energia – Projecte Bàsic. El procediment d’avaluació de la documentació resulta
en l’emissió d’un Informe d’Energia – Projecte Bàsic. L’AEB disposa de 20 dies hàbils des de l’acusament de
rebuda de la documentació aportada per a l’emissió del primer Informe d’Energia – Projecte Bàsic. En el cas
que la documentació aportada constitueixi l’esmena d’un Informe d’Energia – Projecte Bàsic prèviament emès,
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l’AEB disposarà de 10 dies hàbils des de l’acusament de rebuda d’aquesta documentació per a l’emissió d’un
nou Informe d’Energia – Projecte Bàsic.
L’Informe d’Energia – Projecte Bàsic haurà d’anar classificat amb la resolució A, B, C ó D segons sigui:
A. Informe parcial favorable sense cap observació tècnica.
B. Informe parcial favorable amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra.
C. Informe parcial favorable amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte
que es presenti a aprovació definitiva.
D. Informe parcial desfavorable.
Per tal d’informar favorablement, l’AEB requereix que la Separata d’Energia – Projecte Bàsic desenvolupi els
continguts d’acord amb les especificacions establertes a l’Annex A del present document i als acords assolits i
recollits en les actes definitives de les reunions mantingudes amb l’equip promotor i l’equip redactor.
Atès que el nivell de definició dels projectes bàsics no és generalment suficient per tramitar la Certificació
d’Eficiència Energètica en fase de projecte, les Separates d’Energia – Projecte Bàsic que compleixin i
justifiquin adientment els requeriments establerts a l’Annex A del present document seran informades, de
forma general, amb una resolució C, a l’espera de desenvolupar les solucions definitives en la fase del
Projecte Executiu.
Només aquells projectes que hagin estat informats per l’AEB durant la fase de Projecte Bàsic amb una
resolució igual o superior a C estaran facultats per a obtenir la Conformitat Tècnica del Projecte o la
corresponent Llicència d’Obres, depenent del tipus d’organisme promotor de l’obra en cada cas.
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3.2. PROJECTE EXECUTIU
El present apartat desenvolupa el procediment administratiu i la documentació a presentar a l’AEB en l’etapa
de Projecte Executiu.
3.2.1.

Procediment Administratiu

El procediment administratiu previst per a la present etapa de projecte/obra és el següent:

Inici
FASE Projecte Executiu

Reunió de Projecte
Executiu

Entrega Acta
definitiva

Elaboració
Documentació Projecte Executiu

Entrega Documentació
- Projecte Executiu
Emissió Comunicat de
Defectes de Forma
Avaluació de la
Suficiència Documental

Documentació
presentada segons
Protocol Energia?
Esmena Documentació
– Projecte Executiu

NO

Retorn documental

Reunió Promotor -Equip Redactor AEB

SÍ

Entrega/Emissió Document

Avaluació dels
Continguts Separata
Energia - Projecte
Executiu

Tasca Equip Redactor
Tasca AEB

Emissió
Informe Energia –
Projecte Executiu

C

Qualificació Informe
d’Energia – Projecte
Executiu

Procediment extern vinculat

D

AóB
Licitació de
l’Obra

Finalització
FASE Projecte Executiu
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3.2.2. Reunions Programades
En l’etapa Projecte Executiu s’haurà de realitzar un mínim d’una reunió. Els continguts i objectius previstos es
detallen a continuació:
-

Reunió de Projecte Executiu. Objectius:
o

Exposar el desenvolupament del Projecte Executiu: (i) definició de les estratègies passives previstes
definitives; (ii) definició dels sistemes actius projectats definitius; (iii) definició del sistema de monitoratge
definitiu; (iv) descripció dels resultats preliminars de la Certificació d’Eficiència Energètica; (v) resolució
de les observacions descrites en l’últim Informe d’Energia – Projecte Bàsic emès.

o

Exposar el procediment de revisió i avaluació del Projecte Executiu: documentació a aportar i formats,
possibles resolucions de l’informe i aclariment de dubtes.

o

Establir una previsió temporal per a l’entrega de la documentació del Projecte Executiu.

Durant el desenvolupament d’aquesta etapa es podran programar més reunions en el cas de ser necessari. No
obstant això, caldrà acordar prèviament uns objectius i un ordre del dia abans de realitzar la corresponent
convocatòria. Es requerirà l’assistència de l’equip redactor, l’equip promotor i l’AEB a totes les reunions
programades d’aquesta fase del projecte/obra.
Per a cadascuna de les reunions celebrades serà necessària la redacció d’una acta que reculli els continguts
tractats d’acord amb l’ordre del dia, els acords assolits i les possibles qüestions pendents que cadascuna de
les parts ha de donar resposta. El/la responsable de prendre acta serà alguna persona representant de l’equip
redactor. Aquest/a responsable haurà de fer arribar el corresponent esborrany d’acta a la resta de les parts per
a que puguin, si s’escau, realitzar els comentaris o aclariments necessaris. Una vegada aportats els
comentaris o aclariments corresponents, el/la persona responsable haurà de preparar una acta refosa
definitiva i fer arribar el document en format pdf a totes les parts participants.
En el cas que alguna de les parts no estigués d’acord amb el contingut de l’acta, serà necessari reflectir-ho en
el document acta definitiva i convocar automàticament una nova reunió per a tractar exclusivament els punts
en desacord.
Les actes representen un document essencial per tal de garantir la traçabilitat dels acords sobre el compliment
dels objectius energètics. Per aquest motiu s’estableixen els següents terminis per a la seva elaboració:
-

Redacció i enviament de l’esborrany de l’acta: màxim 3 dies hàbils des de la celebració de la reunió.

-

Realització de comentaris i esmenes a l’esborrany de l’acta: màxim 3 dies hàbils des de l’enviament de
l’esborrany de l’acta.

-

Preparació i enviament de l’acta definitiva: màxim 2 dies hàbils des de la recepció dels últims
comentaris a l’esborrany de l’acta o màxim 5 dies hàbils des de l’enviament de l’esborrany de l’acta.

L’equip redactor podrà trobar un model d’acta dissenyat, d’acord als criteris descrits anteriorment, en l’apartat
II.4 de l’Annex C del present document, així com en format digital en el repositori
(http://hdl.handle.net/11703/108948). Les actes s’hauran d’enviar a la bústia rep.energia@bcn.cat.
3.2.3. Llistat de Documentació a Aportar
La documentació necessària a aportar per a informar energèticament un Projecte Executiu per primera vegada
és la següent:
i.

Separata d’Energia - Projecte Executiu

ii.

Dossier d’actes definitives

iii.

Fitxa Indicadors Energètics Projecte Executiu en format full de càlcul

En el cas que es procedeixi a esmenar un Projecte Executiu prèviament informat, la documentació necessària
a aportar per a tornar a iniciar el procés d’avaluació del projecte serà la següent:
i.

Separata d’Energia - Projecte Executiu esmenada

ii.

Document de resposta a l’anterior Informe Energia – Projecte Executiu emès

iii.

Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau
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iv.

Fitxa Indicadors Energètics Projecte Executiu en format full de càlcul, actualitzada si s’escau

L’organització i continguts de la Separata d’Energia - Projecte Executiu hauran de seguir els criteris establerts
en l’apartat III de l’Annex A del present document.
La Fitxa d’Indicadors Energètics Projecte Executiu i la plantilla del Document de resposta a l’anterior Informe
Energia emès estan disponibles, respectivament, en els apartats II.1 i II.3 de l’Annex C del present document,
així com en format digital en el repositori (http://hdl.handle.net/11703/108948).
La documentació definida en el present apartat s’haurà d’enviar a la bústia rep.energia@bcn.cat.
3.2.4. Avaluació de la Suficiència Documental
L’equip promotor de l’equipament serà el responsable de sol·licitar l’avaluació del projecte executiu a l’AEB i
aportar la documentació corresponent definida en l’apartat 3.2.3. L’apartat II.2 de l’Annex C del present
document inclou la plantilla de passi en la que l’equip promotor podrà fer la petició d’avaluació del projecte,
indicant la documentació aportada en cada cas. Aquesta plantilla està disponible en format digital en el
repositori (http://hdl.handle.net/11703/108948).
Una vegada aportada la documentació, l’AEB emetrà l’acusament de rebuda de la mateixa a l’equip promotor i
procedirà a realitzar-ne l’avaluació de la suficiència documental. Aquesta avaluació determinarà si la
documentació aportada s’ajusta formalment a la requerida en l’apartat 3.2.3, atenent als següents
condicionants:
-

La Separata d’Energia – Projecte Executiu haurà d’organitzar els continguts d’acord amb el que
s’estableix a l’Annex A del present document i haurà d’estar signada electrònicament per un
representant de l’equip redactor. Addicionalment, la memòria haurà d’incloure la Fitxa Indicadors
Energètics Projecte Executiu en format pdf correctament complimentada i signada per un representant
de l’equip promotor i un representant de l’equip redactor.

-

El Dossier d’actes definitives haurà d’incorporar necessàriament les actes consolidades i aprovades de
totes les reunions celebrades des de l’inici del projecte fins a la data d’entrega de la documentació a
avaluar.

-

En el cas que es procedeixi a esmenar un Projecte Executiu prèviament informat, el Document de
resposta a l’anterior Informe Energia – Projecte Executiu ha d’incorporar la resposta a cadascuna de
les esmenes requerides en l’últim informe emès per l’AEB, identificant, en cada cas, la solució
proposada i localitzant els canvis realitzats en la Separata d’Energia revisada.

L’AEB haurà de revisar la suficiència documental del projecte en el termini de 5 dies hàbils des de l’acusament
de rebuda de la documentació aportada. En el cas que la documentació aportada sigui completa i s’ajusti a les
especificacions dels apartats 3.2.3 i 3.2.4, es procedirà automàticament a l’avaluació dels continguts del
projecte. En el cas que la documentació aportada no s’ajusti formalment als condicionants definits prèviament,
l’AEB emetrà una Comunicació de Defectes de Documentació o de Forma i retornarà el projecte a l’equip
promotor i/o al departament de llicències corresponent.
3.2.5. Avaluació dels Continguts
Finalitzada satisfactòriament l’avaluació de la suficiència documental del projecte, l’AEB procedirà a avaluar els
continguts de la Separata d’Energia – Projecte Executiu. El procediment d’avaluació de la documentació
resulta en l’emissió d’un Informe d’Energia – Projecte Executiu. L’AEB disposa de 20 dies hàbils des de
l’acusament de rebuda de la documentació aportada per a l’emissió del primer Informe d’Energia – Projecte
Executiu. En el cas que la documentació aportada constitueixi l’esmena d’un Informe d’Energia – Projecte
Executiu prèviament emès, l’AEB disposarà de 10 dies hàbils des de l’acusament de rebuda d’aquesta
documentació per a l’emissió d’un nou Informe d’Energia – Projecte Executiu.
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L’Informe d’Energia – Projecte Executiu haurà d’anar classificat amb la resolució A, B, C ó D segons sigui:
A. Informe parcial favorable sense cap observació tècnica.
B. Informe parcial favorable amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra.
C. Informe parcial favorable amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte
que es presenti a aprovació definitiva.
D. Informe parcial desfavorable.
Per tal d’informar favorablement, l’AEB requereix que la Separata d’Energia – Projecte Executiu desenvolupi
els continguts d’acord amb les especificacions establertes a l’Annex A del present document i als acords
assolits i recollits en les actes definitives de les reunions mantingudes amb l’equip promotor i l’equip redactor.
Només aquells projectes que hagin estat informats per l’AEB amb una resolució A o B durant la fase de
Projecte Executiu estaran facultats per a ésser auditats i licitades les obres corresponents. En el cas que
l’Informe d’Energia – Projecte Executiu es resolgui amb una C o D, el projecte no serà apte per a ser licitat i
caldrà presentar una nova documentació esmenada per a la seva avaluació.
En el cas que s’adjudiqui l’obra de l’edifici o de l’equipament municipal amb un Projecte Executiu resolt per
l’AEB amb una B, es recomana aportar la documentació que esmeni el projecte licitat abans de la reunió d’Inici
de Replanteig de l’Obra.

Versió Document – Protocol d’Energia (v4)

15 | P à g i n a

3.3. EXECUCIÓ D’OBRES I RECEPCIÓ PARCIAL
El present apartat desenvolupa el procediment administratiu i la documentació a presentar a l’AEB en l’etapa
d’Execució d’Obres i Recepció Parcial.
3.3.1.

Procediment Administratiu

El procediment administratiu previst per a la present etapa de projecte/obra és el següent:
Inici
FASE Execució d’Obres i
Recepció Parcial

Reunió Inici Replanteig
de l’Obra

Execució de l’Obra
(veure detall
procediment vinculat)

Visita Final d’Obra

Entrega Acta
definitiva

Elaboració
Documentació –
Recepció Parcial

Entrega Documentació
– Recepció Parcial
Emissió Comunicat de
Defectes de Forma
Avaluació de la
Suficiència Documental

Documentació
presentada segons
Protocol Energia?

NO

Retorn documental

Esmena Documentació
– Recepció Parcial
Avaluació dels
Continguts Separata
Energia - Projecte AsBuilt

Reunió Promotor -Equip Redactor AEB
Entrega/Emissió Document

Emissió
Informe Energia –
Recepció Parcial

Tasca Equip Redactor
Tasca AEB
Procediment vinculat

B

Qualificació Informe
Energia – Recepció
Parcial

C

A
Finalització
FASE Execució d’Obres i
Recepció Parcial
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El detall del procediment vinculat del seguiment de l’Execució de l’Obra es mostra a continuació:
Inici
Execució de l’Obra

A
Seguiment de
l’Execució de l’Obra

C

Qualificació Informe
Proposta de Modificació
de Projecte

B

Emissió Informe de
Proposta de Modificació
de Projecte

Avaluació dels
Continguts Proposta de
Modificació de Projecte

Esmena Documentació
– Proposta de
Modificació de Projecte

Entrega Documentació –
Proposta de Modificació
de Projecte

NO
Es proposa alguna
modificació en fase d’obra
que afecti energèticament
el projecte?

SÍ

Reunió Proposta de
Modificació de
Projecte

Acceptació a tràmit de
la Proposta de
Modificació de
Projecte?

SÍ

Elaboració
Documentació –
Proposta de
Modificació de Projecte

NO
Visita d’Obra Execució Instal·lacions

Reunió Promotor -Equip Redactor AEB
Entrega/Emissió Document

Entrega Acta
definitiva

Tasca Equip Redactor
Tasca AEB

Finalització
Execució de l’Obra

Procediment extern vinculat

La Recepció Parcial només podrà ser resolta favorablement sempre i quan (i) totes les observacions incloses
en l’Informe d’Energia del Projecte Executiu estiguin esmenades i informades favorablement per l’AEB i (ii) en
el cas que existeixin modificacions del projecte executiu durant la fase d’execució de l’obra que afectin a
l’àmbit d’aplicació del Protocol d’Energia, es disposi dels corresponents informes emesos per l’AEB acceptant
els canvis proposats.
En aquest sentit, es recomana gestionar l’esmena de les observacions incloses en l’Informe d’Energia del
Projecte Executiu abans de la reunió d’Inici de Replanteig de l’Obra.
3.3.2. Reunions i Visites d’Obra Programades
En l’etapa d’Execució d’Obres i Recepció Parcial hi ha previst la realització d’un mínim de tres reunions i visites
d’obra programades. A més, durant l’execució de l’obra s’haurà de realitzar una reunió per a cada proposta de
modificació del projecte licitat que afecti aspectes energètics. Els continguts i objectius previstos es detallen a
continuació:
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-

Reunió d’Inici de Replanteig de l’Obra. Objectius:
o

-

-

-

Revisar el projecte executiu definitiu licitat i identificar la resolució de l’últim Informe d’Energia – Projecte
Executiu emès per l’AEB (A o B);


En el cas que l’últim informe estigui resolt amb una A, si s’escau, (i) identificació de les
observacions incloses en l’informe; (ii) planificació de millores.



En el cas que l’últim informe estigui resolt amb una B, (i) identificació de les esmenes requerides
en l’últim Informe d’Energia – Projecte Executiu emès; (ii) definició de l’estat de resolució de les
esmenes requerides; (iii) establiment d’una previsió temporal per a l’entrega de la documentació
que aporti les esmenes requerides.

o

Descriure el calendari de l’obra previst. Acordar la realització i planificació de dues visites d’obra amb
l’AEB: la primera prevista durant l’execució de les obres; la segona prevista a la finalització de l’obra i
posada en servei de l’edifici.

o

Exposar el procediment de modificació de projecte durant l’execució de l’obra.

o

Identificar els principals actors implicats en l’execució i seguiment de les obres.

o

Posar de manifest els requeriments documentals i de control de qualitat de l’obra en l’àmbit de l’energia.

Reunió de Proposta de Modificació de Projecte (en el cas d’haver-hi). Objectius:
o

Exposar la modificació proposada per la Direcció d’Obra: (i) descripció concreta de la modificació
proposada; (ii) identificació dels sistemes energètics afectats i avantatges/desavantatges de la
modificació; (iii) identificació dels efectes que produirà la modificació en la demanda energètica, el
consum energètic, la generació d’energia i/o el monitoratge energètic; (iv) identificació d’altres
consideracions derivades de la modificació proposada.

o

Acceptar/Denegar a tràmit la proposta de modificació d’acord amb el criteri de l’equip promotor i l’AEB.

o

En el cas d’acceptar-se a tràmit la modificació, definir el procediment de revisió i avaluació de la Proposta
de Modificació: documentació a aportar i formats, possibles resolucions de l’informe i aclariment de
dubtes.

o

Establir una previsió temporal per a l’entrega de la documentació de la Proposta de Modificació.

Visita d’Obra – Execució de les obres. Objectius:
o

Realitzar visita d’obra: (i) exploració visual de les solucions passives i de les instal·lacions energètiques i
de monitoratge; (ii) control documental de les característiques tècniques dels sistemes instal·lats i
comparació amb les definides en projecte.

o

Revisar l’estat dels requeriments pendents d’esmenar de l’últim Informe d’Energia – Projecte Executiu
emès per l’AEB, si s’escau.

o

Exposar el procediment de revisió i avaluació de la documentació requerida per a la Recepció Parcial de
l’obra: documentació a aportar i formats, possibles resolucions de l’informe i aclariment de dubtes.

o

Descriure el calendari de l’obra previst actualitzat.

Visita Final d’Obra. Objectius:
o

Realitzar visita d’obra: (i) comprovació en servei del funcionament dels diferents sistemes energètics i de
monitoratge; (ii) exposició de les dificultats executives del projecte i possibles aspectes constructius a
millorar en futurs projectes.

o

Exposar l’estat de preparació de la documentació requerida per a la Recepció Parcial de l’Obra.
Plantejament i resolució de dubtes.

o

Establir una previsió temporal per a l’entrega de la documentació de la Recepció Parcial de l’obra.

Durant el desenvolupament d’aquesta etapa es podran programar més visites/reunions en el cas de ser
necessari. No obstant això, caldrà acordar prèviament uns objectius i un ordre del dia abans de realitzar la
corresponent convocatòria. Es requerirà l’assistència de la direcció de l’obra, l’equip promotor i l’AEB a totes
les reunions programades d’aquesta fase del projecte/obra. Addicionalment, es requerirà l’assistència de
l’equip redactor del projecte a la reunió d’Inici de Replanteig de l’Obra.
Per a cadascuna de les reunions i visites d’obra celebrades serà necessària la redacció d’una acta que reculli
els continguts tractats d’acord amb l’ordre del dia, els acords assolits i les possibles qüestions pendents que
cadascuna de les parts ha de donar resposta. El/la responsable de prendre acta serà alguna persona
representant de la direcció de l’obra. Aquest/a responsable haurà de fer arribar el corresponent esborrany
d’acta a la resta de les parts per a que puguin, si s’escau, realitzar els comentaris o aclariments necessaris.
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Una vegada aportats els comentaris o aclariments corresponents, el/la persona responsable haurà de preparar
una acta refosa definitiva i fer arribar el document en format pdf a totes les parts participants.
En el cas que alguna de les parts no estigués d’acord amb el contingut de l’acta, serà necessari reflectir-ho en
el document acta definitiva i convocar automàticament una nova reunió per a tractar exclusivament els punts
en desacord.
Les actes representen un document essencial per tal de garantir la traçabilitat dels acords sobre el compliment
dels objectius energètics. Per aquest motiu s’estableixen els següents terminis per a la seva elaboració:
-

Redacció i enviament de l’esborrany de l’acta: màxim 3 dies hàbils des de la celebració de la reunió o
visita d’obra.

-

Realització de comentaris i esmenes a l’esborrany de l’acta: màxim 3 dies hàbils des de l’enviament de
l’esborrany de l’acta.

-

Preparació i enviament de l’acta definitiva: màxim 2 dies hàbils des de la recepció dels últims
comentaris a l’esborrany de l’acta o màxim 5 dies hàbils des de l’enviament de l’esborrany de l’acta.

L’equip de la direcció d’obra podrà trobar un model d’acta dissenyat, d’acord als criteris descrits anteriorment,
en l’apartat II.4 de l’Annex C del present document, així com en format digital en el repositori
(http://hdl.handle.net/11703/108948). Les actes s’hauran d’enviar a la bústia rep.energia@bcn.cat.
3.3.3. Llistat de Documentació a Aportar
3.3.3.1. Proposta de Modificació de Projecte en obra
La documentació necessària a aportar per a que l’AEB pugui informar energèticament una Proposta de
Modificació de Projecte en obra per primera vegada és la següent:
i.

Formulari tècnic-econòmic de la proposta d’ampliació o millora (PAM)

ii.

Memòria tècnica on es justifiqui que la nova solució ofereix prestacions iguals o superiors a les
de la solució plantejada en el projecte executiu.
Si la modificació proposada fa referència a elements relacionats amb l’eficiència energètica,
caldrà justificar documentalment que no s’empitjoren els resultats de la certificació energètica i
que es segueix donant compliment amb la normativa vigent.
Si la modificació proposada fa referència a elements relacionats amb la generació d’energia
caldrà demostrar que es continuen complint amb les aportacions tèrmiques i/o elèctriques
aprovades, així com que les màquines incorporades segueixen donant compliment als
requisits normatius.
Si la modificació proposada fa referència a elements relacionats amb el monitoratge energètic,
caldrà demostrar tècnicament que els objectius establerts d’inici respecte a les dades que es
pretén obtenir es mantenen o es milloren.

En el cas que es procedeixi a esmenar una Proposta de Modificació de Projecte prèviament informada, la
documentació necessària a aportar per a tornar a iniciar el procés d’avaluació del projecte serà la següent:
i.

Formulari tècnic-econòmic de la proposta d’ampliació o millora (PAM), actualitzat si s’escau

ii.

Memòria tècnica esmenada on es justifiqui que la nova solució ofereix prestacions iguals o
superiors a les de la solució plantejada en el projecte executiu.

iii.

Document de resposta a l’anterior Informe Proposta de Modificació de Projecte emès

L’apartat II.5 de l’Annex C del present document inclou la plantilla de proposta d’ampliació o millora (PAM).
Aquesta plantilla està disponible en format digital en el repositori (http://hdl.handle.net/11703/108948).
La documentació definida en el present apartat haurà de ser aportada a l’AEB a través de la bústia de correu
rep.energia@bcn.cat.
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3.3.3.2. Recepció Parcial de l’obra
La documentació necessària a aportar per a que l’AEB pugui informar energèticament una Recepció Parcial de
l’obra per primera vegada és la següent:
i.

Separata d’Energia – Projecte As-Built

ii.

Dossier d’actes definitives

iii.

Fitxa Indicadors Energètics Recepció Parcial en format full de càlcul

En el cas que es procedeixi a esmenar una Recepció Parcial prèviament informada, la documentació
necessària a aportar per a tornar a iniciar el procés d’avaluació del projecte serà la següent:
i.

Separata d’Energia - Projecte As-Built esmenada

ii.

Document de resposta a l’anterior Informe Energia – Recepció Parcial emès

iii.

Dossier d’actes definitives, actualitzat si s’escau

iv.

Fitxa Indicadors Energètics Recepció Parcial en format full de càlcul, actualitzada si s’escau

L’organització i continguts de la Separata d’Energia - Projecte As-Built hauran de seguir els criteris establerts
en l’apartat IV de l’Annex A del present document.
La Fitxa d’Indicadors Energètics Recepció Parcial i la plantilla del Document de resposta a l’anterior Informe
Energia emès estan disponibles, respectivament, en els apartats II.1 i II.3 de l’Annex C del present document,
així com en format digital en el repositori (http://hdl.handle.net/11703/108948).
La documentació definida en el present apartat s’haurà d’enviar a la bústia rep.energia@bcn.cat.
3.3.4. Avaluació de la Suficiència Documental
L’equip promotor de l’equipament serà l’encarregat de sol·licitar l’avaluació de la Recepció Parcial a l’AEB i
aportar la documentació corresponent definida en l’apartat 3.3.3.2. L’apartat II.2 de l’Annex C del present
document inclou la plantilla de passi en la que l’equip promotor podrà fer la petició d’avaluació del projecte,
indicant la documentació aportada en cada cas. Aquesta plantilla està disponible en format digital en el
repositori (http://hdl.handle.net/11703/108948).
Una vegada aportada la documentació, l’AEB emetrà l’acusament de rebuda de la mateixa a l’equip promotor i
procedirà a realitzar-ne l’avaluació de la suficiència documental. Aquesta avaluació determinarà si la
documentació aportada s’ajusta formalment a la requerida en l’apartat 3.3.3.2, atenent als següents
condicionants:
-

La Separata d’Energia – Projecte As-Built haurà d’organitzar els continguts d’acord amb el que
s’estableix a l’Annex A del present document i haurà d’estar signada electrònicament per un
representant de l’equip redactor. Addicionalment, la memòria haurà d’incloure la Fitxa Indicadors
Energètics Recepció Parcial en format pdf correctament complimentada i signada per un representant
de l’equip promotor i un representant de l’equip redactor.

-

El Dossier d’actes definitives haurà d’incorporar necessàriament les actes consolidades i aprovades de
totes les reunions/visites d’obra celebrades des de l’inici de l’execució de l’obra fins a la data d’entrega
de la documentació a avaluar.

-

En el cas que es procedeixi a esmenar una Recepció Parcial prèviament informada, el Document de
resposta a l’anterior Informe Energia – Recepció Parcial ha d’incorporar la resposta a cadascuna de
les esmenes requerides en l’últim informe emès per l’AEB, identificant, en cada cas, la solució
proposada i localitzant els canvis realitzats en la Separata d’Energia revisada.

L’AEB haurà de revisar la suficiència documental del projecte en el termini de 5 dies hàbils des de l’acusament
de rebuda de la documentació aportada. En el cas que la documentació aportada sigui completa i s’ajusti a les
especificacions dels apartats 3.3.3.2 i 3.3.4, es procedirà automàticament a l’avaluació dels continguts del
projecte. En el cas que la documentació aportada no s’ajusti formalment als condicionants definits prèviament,
l’AEB emetrà una Comunicació de Defectes de Documentació o de Forma i retornarà el projecte a l’equip
promotor i/o al departament de llicències corresponent.
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L’avaluació de la suficiència documental només es realitzarà per al procediment de la Recepció Parcial de
l’obra. L’avaluació documental de la Proposta de Modificació de Projecte es realitzarà conjuntament amb la
revisió del contingut dels documents aportats.
3.3.5. Avaluació dels Continguts
3.3.5.1. Proposta de Modificació de Projecte en obra
L’equip promotor de l’equipament serà el responsable de sol·licitar l’avaluació de la Proposta de Modificació de
Projecte en obra a l’AEB i aportar la documentació corresponent definida en l’apartat 3.3.3.1, que haurà d’estar
desenvolupada d’acord als compromisos assolits i recollits en les actes definitives de les reunions de Proposta
de Modificació de Projecte.
L’AEB disposarà de 10 dies hàbils des de l’acusament de rebuda de la documentació aportada per a l’emissió
de l’Informe de Proposta de Modificació de Projecte. Aquest informe haurà d’anar classificat amb la resolució
A, B ó C segons sigui:
A. Proposta de modificació de projecte acceptada.
B. Proposta de modificació de projecte denegada amb possibilitat de ser esmenada.
C. Proposta de modificació de projecte denegada.
3.3.5.2. Recepció Parcial de l’obra
Finalitzada satisfactòriament l’avaluació de la suficiència documental de la Recepció Parcial, l’AEB procedirà a
avaluar els continguts de la Separata d’Energia – Projecte As-Built. El procediment d’avaluació de la
documentació resulta en l’emissió d’un Informe d’Energia – Recepció Parcial. L’AEB disposa de 20 dies hàbils
des de l’acusament de rebuda de la documentació aportada per a l’emissió del primer Informe d’Energia –
Recepció Parcial. En el cas que la documentació aportada constitueixi l’esmena d’un Informe d’Energia –
Recepció Parcial prèviament emès, l’AEB disposarà de 10 dies hàbils des de l’acusament de rebuda d’aquesta
documentació per a l’emissió d’un nou Informe d’Energia – Recepció Parcial.
L’Informe d’Energia – Recepció Parcial haurà d’anar classificat amb la resolució A, B ó C segons sigui:
A. Informe parcial favorable (sense cap esmena a corregir)
B. Informe parcial favorable (amb enumeració d’esmenes a corregir)
C. Informe parcial desfavorable (amb enumeració d’esmenes a corregir).
Per tal d’informar favorablement, l’AEB requereix que la Separata d’Energia – Projecte As-Built desenvolupi els
continguts d’acord amb les especificacions establertes a l’Annex A del present document i als acords assolits i
recollits en les actes definitives de les reunions i visites d’obra mantingudes amb l’equip promotor i la direcció
d’obra.
Es consideraran recepcionades aquelles obres informades amb una resolució A o B durant la fase de
Recepció Parcial. No obstant això, en el cas de recepcionar una obra resolta per l’AEB amb una B, l’equip
promotor es compromet a proporcionar a l’AEB la documentació necessària per a esmenar els requeriments
inclosos en l’anterior Informe d’Energia – Recepció Parcial emès en un termini màxim de 3 mesos amb
l’objectiu d’assolir la resolució A en l’Informe d’Energia – Recepció Parcial.
Només es podran recepcionar favorablement aquelles obres que no tinguin pendents esmenes en l’últim
Informe d’Energia – Projecte Executiu emès. Així mateix, en el cas que existeixin modificacions del projecte
executiu durant la fase d’execució de l’obra que afectin a l’àmbit d’aplicació del Protocol d’Energia, serà
necessari disposar dels corresponents informes emesos per l’AEB acceptant els canvis proposats per a la
resolució favorable de la Recepció Parcial de l’Obra.
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