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CONSUM D’ENERGIA FINAL A CATALUNYA A L’ANY 2019

Balanç energètic de Catalunya, 2019
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/


EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS

Quadern pràctic nZEB, ICAEN.

EDIFICI: envolupant tèrmica INSTAL·LACIONS RENOVABLES, TARIFA

FONT ENERGÈTICA, SITUACIÓ FONT ENERGÈTICA

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



Descarbonització UE 2050

Objectius UE-2030 

40% CO2 | 32,5% EE | 32% RE 

Edificis 40% [30% Espanya] 

Consum energia final  CO2

Nous: Edificis de consum d’energia gairebé zero 
(nZEB)

Edificis existents: Rehabilitacions cap a nZEB

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS

• Objectiu: rehabilitar el 3% del parc d’edificis cada any.
• Renovacions profundes/any a habitatges 2014: 0,8% a Espanya; 1,82% a Àustria; 1,75% a França; 1,49% a Alemanya. 



NEXT GENERATION EU

Dotació per a tota la UE:

Fins 312.500 MEUR transferències

Fins 360 000 MEUR préstecs

Espanya: gairebé 70.000 MEUR per 2021-2023 (Transferències).

Espanya: objectius 2021-2023. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Dotació dels fons de recuperació de la UE de 140.000 milions 

(72.700 milions en subvencions i 67.300 milions en préstecs).

37% transició ecològica (26.899 milions €)

33% transformació digital (23.991 milions €)

30% altres propòsits (21.810 milions € )

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/plan-de-recuperacion.aspx

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/plan-de-recuperacion.aspx


PROGRAMA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EN MUNICIPIS DE 

REPTE DEMOGRÀFIC (PREE 5000). REIAL DECRET 691/2021

• Pressupost a Catalunya de 5.574.330 € (Finançament amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència).

• Vigència del programa: endemà de la publicació al DOGC de la convocatòria, fins el 31 de desembre de 
2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

• Edificis o habitatges en municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i municipis 
no urbans de fins a 20.000 habitants - entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants -).

• Edificis existents: unifamiliars, blocs o altres usos (administratiu, sanitari, cultural, etc.)

• Actuacions: Millora energètica de l'envolupant tèrmica, de les instal·lacions tèrmiques i l’enllumenat.

• Caràcter incentivador: actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud.

• L'edifici construït amb anterioritat a 2007.

• Millorar la qualificació energètica d’emissions en, com a mínim, una lletra (kg CO2/m2·any).

• Reducció del consum d'energia primària no renovable mínim del 30% (certificat d'eficiència 

energètica).



AVANTATGES BARRERES IMPULS

AMBIENTALS I
ENERGÈTICS

Reducció del consum d’energia

Disminució de la dependència
energètica

SOCIALS Confort tèrmic i acústics Manca manteniment.
Difícil consens en comunitats de 
propietaris

Campanyes de conscienciació
(xarxes socials, web, fira…)

Millora de la salut Desconeixement sobre els 
beneficis de la rehabilitació

Formació dels agents del sector

ECONÒMICS Estalvi en energia Inversions elevades, 
especialment de millores de 
l’envolupant

Ajuts econòmics

Revalorització de l’immoble Retorn de la inversió Incentius fiscals

Llocs de treball en construcció Reducció de l’IVA

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS



REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

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

Simulador de mesures de rehabilitació

Calculadora de finestres

Ajudes a la rehabilitació.

Quadern Pràctic rehabilitació energètica d’edificis (tècnic)

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/rehabilitacio-energetica-dedificis/
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/20171023_Art_InfografiesRehab
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/08_guies_informes_estudis/informes_i_estudis/arxius/201706_ObservatoriEnergeticEdificisCatalunya.pdf
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/informe-de-la-despesa-energetica-de-ledifici/
http://icaen.gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/la-despesa-energetica-del-teu-habitatge/
http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/
https://calculadorafinestres.icaen.gencat.cat/#/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Num.-10-Rehabilitacio-energetica-dedificis


Àmbit d'aplicació.

a) Edificis de nova construcció.

b) Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.

c) Edificis o parts d'edificis de administració pública (> 250 m2).

d) Reformes o ampliacions:

• Substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques

• O bé Intervenció > 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica final.

• O bé ampliació + 10% la superfície o el volum (superfície útil ampliada > 50 m2).

e) Edificis o parts d'edificis (>500 m2) (administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, docent, 
cultural, activitats recreatives, restauració, transport de persones, esportius, llocs de culte).

f) Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l'Edifici.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (RD 390/2021)



Obligació del tècnic de realitzar una visita a l’immoble (antelació màxima de tres mesos abans de l’emissió 
del certificat i presentar al registre en un mes).

Certificació en fase de projecte i d’obra acabada en edificis d’obra nova i edificis o parts d’edificis en els 
què es realitzin reformes o ampliacions.

Validesa: 10 anys; 5 anys en qualificació G (emissions o energia).

Obligació de tota persona física o jurídica que publiqui o permeti la publicació d’informació sobre la 
venda o lloguer d’un edifici o de part del mateix (agències immobiliàries, tanques publicitàries, pàgines 
web, portals immobiliaris, catàlegs, premsa...) a incloure informació de la qualificació energètica.

Obligació d’obtenir el certificat dels edificis administratius, rehabilitacions, edificis terciaris de més de 500 
m2 i edificis que hagin de disposar de la ITE, (àmbit d’aplicació c), d), e) i f)): abans de dotze mesos des de 
l’entrada en vigor del RD 390/2021 (va ser el 3 de juny de 2021).

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (RD 390/2021)



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

CERCADOR DE CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

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


ETIQUETA OFICIAL INFORMACIÓ ADDICIONAL

http://icaen.gencat.cat/ca/energi
a/usos_energia/edificis/certificaci
o/informe-de-la-despesa-
energetica-de-ledifici/

DESPESA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

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


EDIFICIS NOVA CONSTRUCCIÓ

Les qualificacions A (20,7%) i sobretot 

les qualificacions B (41,5%) tendeixen a 

augmentar mentre les qualificacions C, 

tendeixen a disminuir i les qualificacions 

D i E tendeixen a desaparèixer. 

OBSERVATORI DE L’ESTAT ENERGÈTIC DELS EDIFICIS

EDIFICIS EXISTENTS

Les qualificacions E, F i G, representen el 

85,4% dels edificis existents. Els edificis 

construïts segons NRE-AT-87 o anteriors, 

representen un 93,38%.
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http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Observatori-de-
lestat-energetic-dels-edificis-a-Catalunya-00001

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


Moltes gràcies.


