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Arquitecto Técnico. Universidade A Coruña, 1999 

Grado Enxeñeiro Edificación, Universidad Sevilla, 

2018. 

Asociado BREEAM, 2022 
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Os nosos servizos 
Rehabilita Energía somos una consultoría enerxética de edificación, con ampla experiencia en 

rehabilitación e solucións de aforro enerxético. 

Rehabilita Energía complementámolo noso asesoramento enerxético en edificación colaborando en 

diversos proxectos de investigación, publicacións, e impartindo cursos on-line de enerxética edificatoria. 

A experiencia demóstranos que non existe ningún proxecto de rehabilitación nin de mellora enerxética 

viable se non o é económicamante; é por iso polo que en Rehabilita Energía ofrecemos alternativas 

técnicas y valoracións económicas axeitadas a cada proxecto. 

Os servizos que ofrecemos abranguen edificacións de obra nova e rehabilitación: 

- Cumprimiento normativo do CTE-HE 0 – Aforro de Enerxía 

- Certificación enerxética edificios (HULC, CE3x, CE3, Energy+) 

- Análise dos sombreamentos sobre o edificio 

- Asesoramento para a mellora enerxética 

- Medicións de obra e presupostos 

- Monitorización data logger de humidade e temperatura 

 

https://breeam.es/
https://edgebuildings.com/?lang=es


 

 

 

A ANÁLISE ENERXÉTICA 

 

 

A análise enerxética en edificación simula as demandas e os consumos enerxéticos das viviendas, 

dependendo de múltiples aspectos bioclimáticos, como poden sela ubicación, o deseño dos espazos, 

calidade constructiva da envolvente (fachadas, medianeras, sollados, cuberta, soleiras, fiestras…), e as 

sombras …; pero depende tamén de aspectos tecnolóxicos, basados na eficiencia das instalacións 

térmicas de climatización e auga quente sanitaria.  

 

Isto permitirá propor durante a fase de deseño do proxecto melloras mediante estratexias pasivas 

(orientación, illamentos, elementos de sombra…), reducindo consumos, factura enerxética e emisións 

de CO2, a prol do propietario. 

 

Doutrabanda, é fundamental o deseño das instalacións térmicas, para o cal traballamos de modo 

interactivo co deseño definido polas enxeñarías, modelizando o edificio segundo as especificacións 

técnicas e rendimentos das instalacións térmicas. 

 

El obxectivo final será cumplilos requisitos normativos, melloralo confort e reducilo consumo enerxético 

e máis das emisións de CO2. 

 



 

01. CUMPRIMIENTO DO CTE-HE 

Durante la fase de proxecto, en coordinación co deseño arquitectónico e as instalacións propostas pola 

enxeñaría, realízanse os cálculos enerxéticos ata obter o cumprimiento do CTE-HE. Utilizáse a ferramenta 

HULC y redáctase a memoria de cumprimento para adxuntala ó proxecto de execución. O estudo permitirá: 

• Comprobalo cumprimento do CTE 

• Propoñelas melloras enerxéticas de consumo e demanda 

 

 

 

02. CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA 

Realizamos informes de certificación enerxética, en edificios novos e existentes, coas ferramentas oficiais 

CE3x, CE3, HULC e co apoio de programas de simulación como Energy +, Open Studio, Climate Consultant. 

Os informes inscribiranse no rexistro de certificados enerxéticos da Consellería da Comunidade Autónoma 

correspondente. O estudo permitirá calificar o estado actual da edificación: 

 

• Demanda e consumos de enerxía (kWh/m2K) 

• Emisións Co2 (kg Co2) 

• Calificación Enerxética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03. SOLEAMENTO E XEOMETRÍA SOLAR 

Análise do sombreamento de sombras propias e arroxadas ó longo do ano, e concretamente nos solsticios de 

vrao (21 xuño), inverno (21 decembro), e equinoccios de primavera (21 marzo) e outono (21 setembro). Este 

estudo permitirá: 

• Propor melloras no deseño da edificación e na súa relación cos edificios circundantes, para obter 

(dependendo da zoa climática do edificio), unha maior proteción solar no vrao, e permitir unha maior 

iluminación natural no inverno. 
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04. ASESORAMIENTO ENERXÉTICO 

Amáis do cumprimento normativo do CTE-HE y da Certificación Enerxética, ofrecémolos servizos de 

asesoramento para a mellora enerxética e Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) ou “near Zero Emissions 

Building” (nZEB). 

• Asesoramiento para ECCN: Tódolos edificios novos a 

construir a partir do 31 de decembro do 2020 serán 

edificios de consumo de energía casi nulo.  

 

 

 

 

• Cálculo da amortización económica: 

relaciónase o custe da execución (€ PEM) 

de cada solución constructiva proposta 

(illamentos, instalacións…) cos consumos 

enerxéticos anuais (kWh/m2), obtendo 

períodos de amortización da inversión 

(anos).  

 

 

 

• Condicións de confort no Climograma Givonni: o 

estudo da humidade(%HR) e temperatura(ºC) no 

seu interior, permitirá coñecelo grado de confort 

no interior da edificación ó longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. PRESUPOSTOS e MEDICIÓNS 

Ofrecemos tamén os servizos de elaboración de presupostos e medicións de obra para incluir nos proxectos, 

en formato PRESTO. 

 

 



 

 

06. MONITORIZACIÓN DATA LOGGER (HUMIDADE E TEMPERATURA) 

Desenrolamos monitorizacións de temperatura (ºC) e humidade relativa (%HR) con data loggers, obtendo 

resultados hora a hora durante un ano. 

Procesámolos resultados obtidos para obter as gráficas horarias que permitirán amosar as oscilacións 

térmicas e de humidade, permitindo coñecelas condicións reais tanto de confort no interior asemade do 

exterior. 

Temos feito estudos en bodegas de viño, edificios de vivendas, parques, vivendas pasivas, arquitecturas 

sostenibles … 

 

 

 

 

 

OUTROS SERVIZOS 

• Análise termográfico 

Realizamos inspeccións e informes termográficos, que 

permitirán detectar discontinuidades na envolvente, pontes 

térmicas e patoloxías. 

 

• Cursos on-line 

Na actualidade ofrecemos varios cursos on-line: 

“Certificación Energética de Edificios Existentes. CE3X y 

CE3. Residencial, pequeño-mediano terciario” e “Técnicas 

de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación y Ámbito 

Urbano”, dispoñíbeis na plataforma www.acedis.com. 

 

Próximamente disporase dun novo curso da aplicación 

“SG_SAVE”, o novo procedemeento de cálculo adaptado ó 

CTE-HE (actualización ano 2019). 

 

 

 

http://www.acedis.com/


 

 
 

 

  
 

   
 

  

 

 

 

 

FERRAMENTAS DE SIMULACIÓN 
 

Algunhas das ferramentas de simulación enerxética que utilizamos son: 

  

Energy+, Open Studio, HULC, CE3, CE3X, THERM, CLIMATE CONSULTANT, METEONORM 
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