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ENZIM 
 

Qui som? 

Enzim té com a objectiu treballar per la mitigació i adaptació de les ciutats al canvi 
climàtic des de la mirada de l’edificació. Conèixer i mesurar l’impacte que provoquem al 
medi i reduir-la amb uns objectius principals: crear habitabilitat amb les premisses  de 
salut  i confort. 

 

Les ciutats ocupen només un 2% de superfície del planeta, però són les 
responsables de fins el 80% de consum d’energia i del 75% d’emissions de GEI que 
afecten al Canvi Climàtic.  

La població mundial està creixent exponencialment, i es preveu que en menys 
de 40 anys la població creixi de 7.200 a 9.600 milions d’habitants, i aquest creixement 
es produirà a les zones urbanes. Això provocarà un augment de la demanda 
d’habitabilitat i un augment de la demanda de recursos per satisfer aquesta 
habitabilitat, tant d’energia com materials – que implica un augment d’emissions de GEI- 
per poder oferir a la nova societat l’habitabilitat desitjada.  

I per oferir i mantenir aquesta habitabilitat,  si seguim amb les actuals tendències de 
construcció i de fer les coses ( as usual ) el sector edificació, ell sol, serà el responsable 
de les emissions emeses a l’atmosfera perquè la temperatura del planeta augmenti els 
2ºC permesos.  

Per tant, és necessari una profunda transformació del sector si volem evitar 
aquest escenari. Si volem assolir l’escenari d’un augment màxim de la temperatura del 
planeta 2ºC les emissions del sector edificació han de reduir-se un 77% . Només 
així permetrem que els altres sectors puguin tenir capacitat de maniobra per aconseguir, 
entre tots, els objectius fixats. 

Passem el 80% de la nostra vida tancats dins un espai edificat ( l’habitatge, l’oficina, el 
supermercat, l’escola, el gimnàs...). I hem de ser conscients que aquests espais que 
vivim i usem han de reduir les seves emissions i ser més eficients si volem que 
contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic. Com a ciutadans hem d’exigir que així 
sigui.  

Què fem? 

Però per arribar a aquests nivells de reducció de GEI ens hem de mirar l’edifici 
com qualsevol ésser viu, analitzant  tot el seu cicle de vida. No ens podem quedar 
estancats en com utilitzem l’edifici, doncs cadascuna de les fases d’aquest provoca uns 
impactes diferents al medi que no podem obviar. 

Necessitem mirar l’edifici des d’aquesta perspectiva, com un ésser viu, que pot i 
necessita tancar el seu cicle vital. Si és així, podrem actuar evitant cadascun dels 
impactes que provoquen aquestes diferents fases.  
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Per aconseguir aquests objectius treballem amb vàries línies d’acció, dirigides als 
diferents actors de la societat que poden transformar l’espai on vivim. 

Formació. 

Des de nens i adolescents fins a adults. Passem gairebé el 80% de la nostra vida 
dins els edificis, però encara la desconeixença sobre aquests en qüestions 
d’habitabilitat, salut i  canvi climàtic és generalitzada. Educar per conèixer la 
implicació d’aquesta en tot el seu cicle de vida és vital per poder canviar mentalitats 
i maneres de fer. 

Es tracta de poder fer xerrades a  associacions o grups ja sensibles al canvi climàtic 
però des d’altres vessants per què coneguin la implicació de l’edificació en aquest. 

I es tracta de poder fer propostes d’activitats per nens i adolescents a diversos 
ajuntaments , escoles o AMPAs per introduir en la mesura del possible aquests 
conceptes des de la infància o l’adolescència ( programes en agendes21, tallers 
extraescolars, xerrades a pares i nens, propostes de setmanes monotemàtiques –
treballs de síntesi...) 

Pobresa Energètica. 

La pobresa energètica és un greu problema a la nostre societat. Però s’ha de 
treballar conjuntament i transversalment amb tots els actors implicats per tenir una 
visió global del problema i les solucions.  

Des de la perspectiva tècnica donem solucions a partir d’una diagnosi exhaustiva i 
el coneixement de les persones que la pateixen (no pot ser de cap altra manera) 
buscant i se cal, investigant o transformant solucions ja existents per resoldre nous 
problemes.  

S’ha de passar a l’acció i iniciar la transformació del pensament comú de que és un 
problema parcial i que no ens afecta. Aquestes accions han d’anar lligades a la 
formació de les persones en el coneixement i l’ús del seu habitatge. 
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Segells de qualitat ambientals d’edificis 

Dirigit tant a promotors públics o privats en obres de rehabilitació o nova construcció 
que volen donar un plus de qualitat al seu negoci. 

VERDEGBCe és una eina desenvolupada per Green Building Council España. 
www.gbce.es 

• És una eina per mesurar el grau de sostenibilitat d’un edifici, avaluant els seus 
aspectes ambientals, econòmics i socials. 

• Garanteix  un estàndard de qualitat en quant al comportament de l’edifici, en 
aspectes com el consum energètic, el consum d’aigua, el confort per als 
ocupants, etc. 

• Dona visibilitat a les bones pràctiques del promotor i ajuda al coneixement i a 
l’augment i la demanda del mercat. 

Què aporta VERDGBCe? 

• Dona visibilitat a les bones pràctiques. 
• Millora la imatge internacional  de l’empresa o promotor en quant a la seva 

implicació per tal de reduir les emissions de CO2 alineant-se amb les polítiques 
i prioritats europees. Responsabilitat social corporativa. 

• Aporta un Plus de Qualitat al projecte. 
• Certifica que la intenció inicial del projecte s’ha acomplert, amb la mesura dels 

impactes evitats. Aporta un plus de serietat. 
• Dona garanties que el projecte compleix les expectatives. 
• Garanteix un bon resultat en quant als estalvis aconseguits d’energia, aigua, etc. 
• Ajuda a la formació i l’interès dels usuaris de l’edifici que poden accedir i conèixer 

l’eina amb facilitat, de manera que els forma en temes de sostenibilitat en el 
procés.  

• Ajuda a transformar el mercat i, amb ell, el sector. 

  

Gestió Energètica “sense cost”  

Àmbit en principi focalitzat a empreses amb la gestió d’edificis d’oficines o terciaris. 
Necessitem ser més eficients en la despesa energètica de les nostres empreses o 
oficines. Això ens permet dedicar l’estalvi obtingut a millorar encara més aquesta i a 
poder invertir en temes que han de ser més importants (I+D, promocions, obertura 
de nous mercats...)  

La gestió d’eficiència sense gairebé inversió inicial estudia hàbits, processos i millora 
la gestió per tal de poder minimitzar la despesa energètica i augmentar l’eficiència. 

Aquest augment d’eficiència a cost gairebé zero inicialment suposa un estalvi 
econòmic que permet noves inversions a l’empresa per tal de seguir augmentant la 
seva eficiència energètica i la reducció de costos. 
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Aquest procés és un procés avalat per la Generalitat de Catalunya i la seva 
Estratègia Catalana per la Renovació Energètica d’Edificis, doncs prové del 
programa Europeu MARIE liderat per la Generalitat de Catalunya. 

 

Rehabilitació, petites reformes o construcció. 

Hi ha persones que volen apostar per la qualitat mediambiental del seu habitatge, 
però no tenen la capacitat econòmica de poder realitzar un certificat ambiental. 

Enzim es compromet a realitzar aquestes reformes  o rehabilitacions tenint en 
compte aquests paràmetres fins a on els clients puguin i vulguin arribar (ex: Baixes 
emissions COV’s, productes locals, ones electromagnètiques...). A més a més dels 
habitatges particulars el sector Retail i Hotels i cases rurals és uns sector probable 
d’actuació. 
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