
INFORME DESPESA ENERGÈTICA 

DE L’EDIFICI



ANTECEDENTS

• L’edifici té un paper clau en el nou model energètic

Ciutadà consumidor passiu a agent actiu productor i consumidor

d’energia.

• Sector amb alt potencial de millora energètica

60% del parc d’habitatges anterior al 1980

Rehabilitació energètica

• Promoure la comprensió dels certificats d’eficiència energètica dels

edificis i habitatges

Informe anomenat “Despesa energètica de l’edifici”.



INFORME DE LA DESPESA ENERGÉTICA DE L’EDIFICI

Què ofereix l’informe:

• Informació de l’estat energètic de l’habitatge. Informació útil i

entenedora del consum d’energia final de l’edifici.

• Informació econòmica del cost energètic de l’edifici.

• Comparació amb edificis similars.

• L’estalvi que es podria assolir amb les mesures de millora proposades en

el cas d’edificis existents.

Informació d’utilitat a l’hora de plantejar una rehabilitació energètica que

disminueixi el consum energètic i augmenti el confort i la qualitat de vida de

l’habitatge.



ETIQUETA OFICIAL INFORMACIÓ ADDICIONAL

DESPESA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI



INFORME DE LA DESPESA ENERGÉTICA DE L’EDIFICI

Com s’elabora l’informe:

• A partir de les dades proporcionades per les eines oficials i actuals de

certificació energètica: HULC, CERMA, CE3X.

• S’hi afegeixen comparatives amb les mitjanes de tots els certificats

similars de la mateixa zona climàtica. La comparativa és fa del consum

d’energia final, en comptes del consum d’energia primària no renovable,

ja que és més proper al ciutadà i aproximat a les factures reals.

• En el cas dels edificis existents, també dels edificis més eficients

(qualificació energètica A) inscrits al Registre de Certificats.



INFORME DE LA DESPESA ENERGÉTICA DE L’EDIFICI

Blocs d’informació de l’informe:

A. Comparativa del consum d’energia final i demandes energètiques de

l’edifici en relació a la mitjana d’edificis.

B. Comparativa d’emissions de CO2

C. Transmitàncies tèrmiques.

D. Estalvi energètic i econòmic que es podria assolir amb les mesures

proposades.

E. Altres dades: disponibilitat d’energies renovables, punt de recàrrega

per a vehicles elèctrics,....



ENERGIA FINAL [KWH / M2 ANY] COMPARAR

DESPESA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI



INFORME DE LA DESPESA ENERGÉTICA DE L’EDIFICI

Emissions de CO2 i transmitàncies tèrmiques

Emissions:

• Es mostren les fonts energètiques utilitzades pels diferents equips que

produeixen ACS, la calefacció i/o la refrigeració i quin pes té cadascuna

d’aquestes fonts sobre les emissions de CO2 generades per l’edifici.

• Important destacar que si es fan servir energies renovables, les emissions de

CO2 totals es redueixen significativament podent arribar a 0.

Transmitàncies tèrmiques:

• A l’informe s’indiquen les transmitàncies mitjanes de les façanes i de les

finestres i es comparen amb les transmitàncies màximes que marca la

normativa per donar una idea del grau d’aïllament de l’edifici i el potencial de

millora.



INFORMACIÓ ÚTIL I ATRACTIVA SOBRE L’EDIFICI: EMISSIONS CO2 I TRANSMITÀNCIES



INFORME DE LA DESPESA ENERGÉTICA DE L’EDIFICI

Altres dades:

• Estalvi d’energia si s’apliquen les mesures de millora. Percentatge d’estalvi

que s’obtindria respecte la situació actual, si s'aplica la principal mesura de

millora.

• Estalvi econòmic si s’apliquen les mesures de millora. Estalvi econòmic

anual (€) respecte la situació actual.

• Sobrecost econòmic anual de l’edifici respecte la mitja de qualificació “A”

• Cost aproximat de la factura energètica anual. Import anual aproximat (€)

• Quines energies renovables hi ha a l’edifici. Permet saber quines energies

renovables hi ha instal·lades a l’edifici.

• Informació addicional. Mostra si l’edifici té punts de recàrrega per a

vehicles elèctrics o si està connectat a una xarxa de districte.



INFORMACIÓ ÚTIL I ATRACTIVA SOBRE L’EDIFICI [€, RENOVABLES]



HABITATGE EXISTENT HABITATGE NOVA CONSTRUCCIÓ



RENOVACIÓ DEL CERCADOR DE CERTIFICATS



QUADERN PRÀCTIC I 

INFOGRAFIES DE REHABILITACIÓ 

ENERGÈTICA D’EDIFICIS



POTENCIAR EL CONEIXEMENT DIFONDRE  
SOLUCIONS I ALTERNATIVES



WEB SOBRE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

POTENCIAR EL CONEIXEMENT



INFOGRAFIES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA



Gràcies

@energiacat

#energianeta  

icaen.gencat.cat/


