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L’eficiència energètica a la llar
G9 t’ofereix la possibilitat d’estalviar diners en l’energia que consumeixes a casa teva amb millores a les instal·lacions, tancaments
i aïllaments, sempre oferint un estudi acurat dels costos
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L’eficiència energètica permet
estalviar diners i vetllar pel bé
de la comunitat, amb menys
necessitats energètiques i
menys contaminació

24_05_13

G9 Arquitectura i Gestió és un despatx de professionals
que es dediquen a la gestió de les obres, tant de direcció d’obra nova com de reformes, així com de gestió
integral de tot el procés, actualment especialitzats en
la gestió energètica dels edificis. Amb més de 35 anys
d’experiència professional en el sector, i amb presència
a Sant Cugat des del 1995, ofereixen als seus clients la
gestió complerta des del moment en que es vol fer una
casa, una reforma o una millora de la gestió energètica.
Entre altres coses, ofereixen al client estudis i control
acurat i òptim dels costos.
Una empresa petita i de confiança, formada per professionals que compta amb un seguit de col·laboradors i
assessors externs de diferents àmbits amb els quals
treballen en xarxa.
Un dels trets diferencials de G9 és la gestió de l’eficiència energètica. Una manera de fer que té com a objectiu
final el de consumir menys energia i, per tant, fer estalviar diners al seu client i, evidentment, a la comunitat.
Cal tenir present, com assenyala l’arquitecte tècnic i
enginyer d’edificació Xavier Humet, que “el 40% de
l’energia que es consumeix a Europa la consumeixen
els edificis, i bona part està pagada pels usuaris, per
tant, tot l’estalvi i la millora que G9 pot aportar va directament a l’estalvi de les persones”. A més, fan els
certificats d’eficiència energètica de cara a complir

l’obligació de la nova normativa. Fan estudis d’eficiència energètica que també realitzen sobre edificis ja existents. Amb un dels darrers casos en què han treballat
s’ha pogut veure que el client pagava anualment 2.500
euros d’energia, i després de les intervencions han passat a pagar 1.300 euros anuals, el que suposa un estalvi
anual de 1.200 euros. I és que la clau per aconseguir
l’eficiència energètica és, com apunta Humet, “fer que
la casa necessiti menys”. I explica que “quan nosaltres
participem des de l’inici de la construcció, cuidem molt
el que són els aïllaments, la protecció solar... tot amb
solucions constructives, aconseguint que la casa necessiti poca energia, i la que utilitzi sigui la millor possible i al cost més òptim”.
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