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La qualitat en la rehabilitació 
de les instal·lacions

INNOVACIÓ

la rehabilitació de les instal-
lacions es fa per aconseguir 
millores energètiques, de 
confort, de qualitat de vida, 
de seguretat o de medi am-
bient, per dir-ne algunes, i 
per tant, bons resultats eco-
nòmics. algunes d’aquestes 
actuacions també són esta-
blertes per normatives i re-
glaments vigents.

UNA PRÀCTICA CADA
VEGADA MéS COMUNA
Fa uns quants anys aquests 
factors potser no es tenien 
tant en compte, però actu-
alment, sigui per les àm-
plies normatives o per la 
necessitat d’optimitzar els 
recursos existents, cal fer 
actuacions acurades i apos-
tar sempre per la màxi-
ma qualitat, tant en noves 
instal·lacions com en la re-
novació de les existents. 

Durant el procés de dis-
seny d’un projecte, cal apli-
car sempre un alt nivell de 
qualitat en tot el conjunt, 
des de la ubicació d’elements 
fins als materials passant 

Parlem de factors com 
ara en quins casos caldrà fer 
actuacions de manteniment, 
reflexionar sobre el disseny 
i el seu impacte en el funci-
onament, la ubicació de les 
instal·lacions i la mateixa 
instal·lació, o el segell de 
qualitat. Perquè una reha-
bilitació sempre implica una 
manera eficient de funcio-
nar i una forta dosi de quali-
tat que permetin aconseguir 
unes instal·lacions millors 
seguint criteris energètics, 
de confort o de seguretat. n

per tota la feina a fer per 
tal que la qualitat guanyi 
la partida a les incidències 
contínues. En aquesta línia, 
si la instal·lació és oberta als 
usuaris en general, cal com-
provar que el servei està ple-
nament garantit amb una 
qualitat excel·lent. Si l’objec-
tiu és el confort dins d’unes 
instal·lacions en un edifici, 
cal garantir que la quali-
tat escollida i els elements 
instal·lats proporcionin als 
usuaris la sensació esperada 
de confort. Si es busca ob-
tenir la certificació energè-
tica, s’haurà de demostrar 
que tot està preparat amb 
uns màxims condicionants 
de qualitat.

OBJETIU: EFICIèNCIA
I QUALITAT
Només es poden assolir re-
sultats tangibles, tant si 
parlem d’índex de satisfac-
ció com de resultats econò-
mics favorables, si es tenen 
en compte una sèrie de fac-
tors en el servei diari de les 
instal·lacions. 

Rehabilitar és no solament substituir, sinó també fer les coses de forma eficient, i això com-
porta una forta dosi (necessària) de qualitat. Quan es decideix tirar endavant un pla de rehabi-
litació, tant en noves instal·lacions com en la renovació de les existents, habitualment el motiu 
principal és la necessitat d’assolir unes condicions més avantatjoses que no es tenien.
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