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CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA D’EDIFICIS

RD 235/2013



CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’ EDIFICIS

Eines reconegudes i procediments per a la certificació energètica d’edificis

PROCEDIMENT TIPUS D’OBRA ÚS DE L’EDIFICI EINES
RECONEGUDES

GENERAL Obra nova i edificis 
existents

Habitatges i terciari HULC

CYPETHERM

SG Save

SIMPLIFICAT Obra nova i edificis 
existents

Habitatges i terciari CE3X (petit terciari)

Habitatges CERMA

Edificis existents Habitatges i terciari CE3



CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’ EDIFICIS

QUALIFICACIÓ 
ENERGIA 

PRIMARIA (EP)

CONSUM MITJÀ 
EP CEE 

[kWh/m2·any]

CONSUM MITJÀ EP 
TOTAL [kWh/m2·any]

ESTALVI RESPECTE 
ANTERIOR %

ESTALVI % 
RESPECTE "G"

A 33,80 56 26% 89%

B 45,94 77 36% 85%

C 71,57 119 21% 77%

D 91,10 152 39% 71%

E 149,14 249 31% 52%

F 215,83 360 30% 30%

G 309,56 516 0% 0%

QUALIFICACIÓ 
ENERGIA 

PRIMARIA (EP)

CONSUM MITJA 
EP TOTAL 

[kWh/m2·any]

CONSUM MITJA 
ENERGIA FINAL TOTAL 

[kWh/m2·any]

FACTURA 
ENERGIA ANUAL 

(€/any)

ESTALVI ECONÒMIC 
RESPECTE "G" 

(€/any)

A 56 37 337 2.753
B 77 50 459 2.632
C 119 78 715 2.376
D 152 100 909 2.181

E 249 163 1.489 1.602
F 360 236 2.155 936
G 516 339 3.090 -



CERCADOR DE CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

https://certificacioenergetica.gencat.cat/icaen-visor/AppJava/services/certificats/show



CERTIFICACIONS D’ EDIFICIS

CERTIFICATS OBLIGATORIS: CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI

UNIVERSAL. Els ha de fer tot el món, no només qui està 

sensibilitzat. Dades globals d'edificis.

ESPECÍFIC. El certificat energètic només mesura un vector.

INFORMAR El seu objectiu és informar a la ciutadania.

CERTIFICATS VOLUNTARIS: 

BREEAM, DGNB, LEED, MINERGIE, PASSIVHAUS, VERDE

TRANSVERSAL: Solen mesurar diversos vectors

SOSTENIBILITAT: Excel·lència, edificis eficients, estalvi 

energètic i econòmic

PRESTIGI: visibilitat, comunicació.

COST: major cost econòmic.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/



INFORME DE LA DESPESA 
ENERGÈTICA DELS EDIFICIS



DADES CERTIFICAT
[FORMULARI SOL·LICITUD]

INFORME DESPESA 
ENERGÈTICA

OBSERVATORI ESTAT 
ENERGÈTIC EDIFICIS

ACCESSIBILITAT A LA INFORMACIÓ
EMPODERAR ELS CIUTADANS

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Observatori-de-lestat-energetic-dels-edificis-a-
Catalunya-00001



ETIQUETA OFICIAL INFORMACIÓ ADDICIONAL

DESPESA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/informe-de-la-despesa-
energetica-de-ledifici/



ENERGIA FINAL [KWH / M2 ANY] COMPARAR

DESPESA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI



DESPESA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/informe-de-la-despesa-
energetica-de-ledifici/



DESPESA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS Campanya a les xarxes socials

http://icaen.gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/la-despesa-energetica-del-teu-habitatge/



OBSERVATORI DE L’ESTAT ENERGÈTIC 
DELS EDIFICIS



http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Observatori-de-lestat-energetic-dels-
edificis-a-Catalunya-00001

OBSERVATORI DE L’ESTAT DELS EDIFICIS



REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 
D’EDIFICIS



DIRECTIVA (UE) 2018/844
por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 

energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética

Estrategia de renovación a largo plazo 

Cada Estado miembro establecerá una estrategia a largo plazo para 
apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales 
y no residenciales, tanto públicos como privados, transformándolos en 
parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados
antes de 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de 
los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. 



DIRECTIVA (UE) 2018/844
Cada estrategia englobará:

a) una visión general del parque inmobiliario nacional (2020); 

b) la determinación de enfoques económicamente rentables de las reformas 
apropiadas para el tipo de edificio y la zona climática

c) políticas y acciones destinadas a estimular renovaciones profundas y 
económicamente rentables de los edificios (sistema voluntario de pasaportes 
de renovación de edificios)

d) una visión general de las políticas y acciones dirigidas a los segmentos de 
edificios menos eficientes del parque inmobiliario nacional

e) políticas y acciones destinadas a todos los edificios públicos; 

f) un resumen de las iniciativas nacionales para promover las tecnologías 
inteligentes y edificios y comunidades bien conectados, así como la 
capacitación y la enseñanza en los sectores de la construcción y de la 
eficiencia energética, y 

g) un cálculo, fundado en datos reales, del ahorro de energía y de los beneficios 
de mayor alcance, como los relacionados con la salud, la seguridad y la 
calidad del aire, que se esperan obtener. 



DIRECTIVA (UE) 2018/844

2. En su estrategia de renovación a largo plazo, cada Estado miembro establecerá 
una hoja de ruta con medidas e indicadores de progreso mensurables establecidos 
nacionalmente, con vistas al objetivo a largo plazo de 2050 de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión en un 80-95 % en 
comparación con 1990, para garantizar un parque inmobiliario nacional altamente 
eficiente en términos energéticos y descarbonizado, y facilitar la transformación 
económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de 
energía casi nulo. La hoja de ruta incluirá hitos indicativos para 2030, 2040 y 2050, 
y especificará la forma en que contribuirán a lograr los objetivos de eficiencia 
energética de la Unión de conformidad con la Directiva 2012/27/UE.



ENERGÈTICS I AMBIENTALS

• Edificis: 40% del consum energètic a Europa

• Disminució de la demanda i la dependència energètica

SOCIALS

• Millora del confort tèrmic i acústic

• Millora de la salut dels usuaris 

ECONÒMICS

• Estalvi econòmic en la despesa energètica

• Revaloració dels immobles

• Generació de llocs de treball en la construcció

AVANTATGES DE LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS



SOCIALS

• Manca cultura del manteniment

• Desconeixement sobre els beneficis de la rehabilitació

• Cal consens de la comunitat de propietaris per realitzar 

les millores de l’envolupant tèrmica.

ECONÒMICS

• Inversions elevades, especialment de millores de 

l’envolupant

• Demanem un retorn de la inversió a les millores de 

rehabilitació perquè no es coneixen els seus beneficis. 

Barreres A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS



SOCIALS

Campanyes de conscienciació: 

• Tríptics, xarxes socials, web, fira de la rehabilitació...

• Informació per la ciutadania que arribi als agents del sector.

Formació dels agents del sector: arquitectes, enginyers, 

promotors, agents de la propietat immobiliària, taxadors...

ECONÒMICS

• Ajuts econòmics

• Accions possibles: incentius fiscals, reducció de l’IVA...

Gran repte atès que afecta a tota la població

Impuls a LA REHABILITACIÓ energètica



Per a la ciutadania:

• Web sobre rehabilitació energètica

• Infografies sobre rehabilitació

• Observatori de la certificació energètica d’edificis

• Informe de la despesa energètica dels edificis

• Campanya específica a les xarxes socials

Per als tècnics:

• Quadern Pràctic rehabilitació energètica d’edificis

• Simulador de mesures de rehabilitació

• Ajudes a la rehabilitació.

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS



PÀGINA WEB AMB INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/rehabilitacio-energetica-dedificis/



INFOGRAFIES RELATIVES A LA REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA D’EDIFICIS

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/20171023_Art_InfografiesRehab



CONEIXEMENT TÈCNIC I EINES ESPECÍFIQUES 
PELS PROFESSIONALS

http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/publicacions/quadern_practic/

http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/



EDIFICIS DE CONSUM D’ENERGIA 
GAIREBÉ ZERO (nZEB )



Directiva 2010/31 / UE del Parlament Europeu: 

Edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt

alt. (...) La quantitat gairebé nul·la o molt baixa

d'energia requerida hauria d'estar coberta, en molt

àmplia mesura, per energia procedent de fonts

renovables, inclosa energia procedent de fonts

renovables produïda in situ o en l'entorn.

EDIFICIS CONSUM D’ENERGIA GAIREBÉ ZERO 

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Num.-11-
Edificis-de-consum-denergia-gairebe-zero



Disposició addicional segona. Edificis de consum d'energia gairebé zero.

1. A tot tardar el 31 de desembre de 2020, els edificis nous seran edificis de 

consum d'energia gairebé nul, definits en la disposició addicional quarta del 

Reial decret 56/2016 (...)

2. Els edificis nous que vagin a estar ocupats i siguin de titularitat pública, 

seran edificis de consum d'energia gairebé zero després del 31 de desembre 

de 2018.

3. Els requisits mínims que han de satisfer aquests edificis seran els que a 

cada moment es determinin en el Codi Tècnic de l'Edificació.”

RD 564/2017 QUE MODIFICA EL RD 235/2013

EDIFICIS CONSUM D’ENERGIA GAIREBÉ ZERO 



AUDIENCIA E INFORMACIÓN PUBLICA SOBRE EL PROYECTO DE REAL 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006 DE 17 DE 
MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

EDIFICIS CONSUM D’ENERGIA GAIREBÉ ZERO 

Situació actual de la definició dels edificis de consum d’energia gairebé 

zero. Per tant, es preveu que a finals del 2018 o principis del 2019 hi hagi 

la publicació definitiva de la normativa.

https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/participacion-
publica/proyecto-real-decreto-modificacion-rs-314-2016



EDIFICIS CONSUM D’ENERGIA GAIREBÉ ZERO 
EVOLUCIÓ DELS SISTEMES D’INDICADORS



Gràcies
@energiacat
#energianeta  
icaen.gencat.cat/


