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El nostre objectiu per a              és accelerar la rehabilitació 
dels edificis mitjançant la millora de tot el procés, fent-lo més 
circular i enfocat al client, aconseguint rehabilitacions més 
ecològiques, rentables i atractives pels consumidors i els 
inversors.

Quina és la definició d’una rehabilitació circular?

Una rehabilitació circular integral, que contribueixi a un 
entorn circular construït, es basa en l’ús d’energia 100% 
renovable durant el seu cicle de vida, on tots els materials 
utilitzats dins dels sistema formen part de cicles tècnics o 
biològics infinits amb la menor pèrdua possible de qualitat. 

Per a un millor futur i més sostenible és necessari canviar 
la manera de construir i rehabilitar. 

¡Necessitem millorar els processos de rehabilitació per a 
ser més circulars i sostenibles! 

Mes informació en www.drive-0.eu

Vols posar-te en contacte? 
T’interessa formar part en el nostre consell assessor?

Envia’ns un correu electrònic a info@drive0.eu

Aquest projecte ha rebut aportacions del programa d’investigació i 
d’innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de 
subvenció No. 81850. La responsabilitat exclusiva del contingut 
d’aquesta publicació recau sobre els autors, no reflexa necessària-
ment la opinió de la Unió Europea.

Què?

Cyclus Offset és un paper 100% reciclat, té certificació FSC Reciclat 
y es produeix en instal·lacions acreditades por EMAS e ISO 14001.

Aliva
www.aliva.it

Timbeco
www.timbeco.ee
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www.unibo.it
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www.webo.nl/
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www.zuyd.nl/
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www.housingeurope.eu
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www.isso.nl
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www.knaufinsulation.si/

National and Kapodistrian 
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www.salfo.gr
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www.ttu.ee

Coady Architects
www.coady.ie
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www.picharchitects.com

Huygen Installatie Adviseurs
www.huygen.net/
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www.iri.uni-lj.si/
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www.five.es/
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Qui som
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of Dublin
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Informació atractiva i comprensible
Amb el fi de millorar els processos de rehabilitació circular, 
és important treballar per  fer-la intel·ligible i atractiva a la 
propietat i als usuaris dels edificis. Així doncs un dels 
principals objectius de             és proporcionar als interes-
sats d’una documentació atractiva i compressible, que 
informi sobre el rendiment total dels edificis renovats, a on 
s’inclogui la supervisió del consum energètic, el confort i la 
qualitat ambiental interior, així com s’adjuntin les guies i 
manuals necessaris pel seu bon enteniment. 

Demostració i aplicació
Aquests passos es demostraran i validaran en diversos 
projectes pilots en diferents països europeus: Grècia, 
Eslovènia, Itàlia, Espanya, Països Baixos, Estònia i Irlanda. 
Cada cas representa una millora per a aconseguir una 
rehabilitació circular, que inclou els desafiaments locals 
específics. Es dissenyarà un pla d’acció de supervisió per a 
cada cas, que serà la base per a provar els conceptes de 
rehabilitació circular. 

Volem millorar el procés de rehabilitació per fer-lo mes circular 
mitjançant quatre aspectes i fases:

Benchmarking
El treball s’inicia amb un inventari de productes i tecnologies 
recents existents, seguit d’una avaluació sobre possibles nous 
usos, així com l’augment del potencial desenvolupament de 
productes circulars, que reutilitzin materials d’altres rehabilita-
cions properes.

Desenvolupament conceptual
El següent pas tractarà el desenvolupament conceptual dels 
edificis de referencia utilitzats. Per tal de donar suport a aquest 
procés es treballarà amb especial atenció el disseny morfològic, 
lligat a la rehabilitació circular. Aquest fase ha de donar suport 
a un desenvolupament posterior de rehabilitació circular 
integral.

DRIVE 0 segueix tres estratègies per a desenvolupar, implementar i 
ampliar la rehabilitació circular en el stock d’habitatge existent:
 1 Reutilització i reciclatge de materials disponibles locals mitjançant la 
mineria urbana.
 2  Ús de materials d’enginyeria de base biològica (fusta, cànem, lli);
 3  Combinació de les dues actuacions anteriors per a la renovació circular.

Com?

L’entorn construït és responsable del 40% del consum final 
d’energia de la UE. L’energia incorporada en els edificis repre-
senta fins el 60% de l’energia del cicle de vida de l’edifici, amb 
el seu respectiu CO2 incorporat. Necessitem un canvi immediat.

Millorar els processos de rehabilitació, per tal de que siguin més 
circulars, millorarà la forma en la que construïm. Mes del 50% 
de tots els materials extrets dins de la Unió Europea, 
s’atribueixen als edificis. L’explotació dels recursos naturals i el 
seu impacte ambiental colateral és una seria amenaça pels 
sistemes naturals, socials i econòmics de la UE. 

Es necessiten tecnologies d’energies renovables, així com la 
reutilització i el reciclatge de recursos/materials per a superar 
aquests desafiaments. En conseqüència, és necessària una 
transició cap a processos de rehabilitació mes integrals i mes 
circulars per a renovar els sistemes i materials dels edificis a 
Europa. 

Aquí es on entra                    .

Per què?

1.

2.

3.

4.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari (Lleida), dissenyat per 
PichArchitects / Pich-Aguilera. Crèdits fotogràfics: Jordi Pou.


