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Més del 40% del consum final d’energia de la Unió Europea està lligat al sector 

residencial i terciari.  

 

Durant els últims anys la Comunitat Europea ha posat molt d’èmfasis en la necessitat 
de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en gran part relacionades 
amb l’augment del consum energètic a nivell mundial.  

 

Tenint en compte que aquest ha sigut un sector en expansió, semblava evident que el 
consum i en conseqüència les emissions de CO2 tendirien a augmentar.  

 

 

 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en aquest sector és de VITAL IMPORTÀNCIA.  

Creix la necessitat de reducció i racionalització dels consums energètics imputables a 

la gestió dels edificis.  

La Unió Europea 
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• DIRECTIVA SAVE 97/76/CEE, de 13 de setembre del 1993, relativa a la limitació de 
les emissions de CO2 mitjançant la millora de l’eficiència energètica.  

 

• DIRECTIVA 2002/91/CE, de 16 desembre del 2002, referent a l’eficiència 
energètica dels edificis.  

 

• EPBD DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 19 de 
maig de 2010 relativa a la proposta (20,20,20) de per l’any 2020: 
– 20% d’estalvi d’energia 

– 20% de reducció de les emissions de CO2 

– 20% producció de energia total, amb sistemes de producció d’energies renovables 

– També de dissenyar edificis amb consum energètic quasi zero.  

 

• Nova Directiva sobre eficiència energètica (EDD) 

Directives europees 
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Aprovada l‘ 11 de setembre de 2012. A transposar en un any i mig 

La UE no està en el camí de complir 
amb l’objectiu de un 20% de reducció 
en estalvi energètic 
Proposta de nova Directiva d’Eficiència 
Energètica (EDD) 

Nova Directiva EDD 
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La transposició de la Directiva Europea 2002/91/CE de millora de l’eficiència 
energètica dels edificis a Espanya es planteja mitjançant:  

 
• El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que regula paràmetres constructius: RD 

314/2006  
 
– HE1 – Limitació Demanda Energètica  
– HE2 – RITE.  
– HE3 – Eficiència energètica enllumenat interior  
– HE4 – Obligació instal·lar plaques solars per ACS  
– HE5  –  Obligació instal·lar plaques solars fotovoltaiques  

 
• Certificació Energètica per nous edificis: RD 47/2007   Derogada 
• Certificació Energètica d’edificis (nous i existents): RD 235/2013  

 
• Normatives autonòmiques: Decret d'Ecoeficiència  

 
• Normatives locals: ordenances solars, etc.  

Transposició de la normativa europea 
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Què és i què persegueix? 

 

La Certificació Energètica d’Edificis 

• Informació energètica de l’edifici que compra o lloga. 

• Recomanacions de millora de l’eficiència energètica. Usuaris 

• Atribut diferenciador a l’apostar per edificis d’alta eficiència. 

 Promotors 

• Conscienciació ciutadana. 

• Fomentar l’ocupació al sector de la construcció (rehabilitació 
energètica). 

• Dades sobre el consum energètic dels edificis determinants per 
a dissenyar millors mesures per a fomentar l’estalvi. 

• Compliment normativa europea. 

 

Adminitració 
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Certificació Energètica d’Edificis de nova construcció 

Reial Decret 47/2007: Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis de nova construcció. Publicat al BOE el 31 de gener de 2007 pel Ministeri de 
la Presidència.  

 

Pretén afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i informar als 
consumidors sobre les característiques energètiques dels edificis.  

 

Objectius 
 

• Establir la metodologia de càlcul de la Qualificació d’Eficiència Energètica.  

• Establir el procediment de Certificació d’Energètica d’Edificis.  

• Establir un distintiu comú a totes les Comunitats Autònomes que permeti 
interpretar fàcilment el Certificat d’Etiqueta d’Eficiència Energètica.  
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Àmbit d’aplicació 
 
 

Edificis de nova construcció i modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis 
existents, amb una superfície útil superior a 1.000 m2 on es renovi més del 25% del 
total dels seus tancaments.  

 

L’àmbit d’aplicació del RD 47/07 és idèntic al de l’HE1 del CTE. Si l’HE1 és d’aplicació a 
l’edifici, també ho és la certificació d’eficiència energètica.  

Certificació Energètica d’Edificis de nova construcció 
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Certificació Energètica d’Edificis de nova construcció 

Qualificació Certificació Certificat 

Metodologia 
 

Certicació en 
Projecte 

Certificació de 
l’edifici acabat 
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Certificació Energètica d’Edificis de nova construcció 

Eines 
 



Certificació Energètica d’Edificis 

Vicenç Fulcarà Jornada Castelldefels 2013 

Un edifici de classe B significa que 
aquest té un reducció d’emissions de 
CO2 com a conseqüència d’un menor 
consum d’energia entre el 35% i el 60% 
de les que tindria un edifici que 
compleix els mínims que exigeix el 
CTE. 
 
Un edifici de classe A significa que 
aquest percentatge d’estalvi hauria de 
ser superior al 60%. 
 

 

Menos 
eficiente 
Edificio:  ___________________________________ 
Localidad/Zona climática: ____________________ 
Uso del Edificio:  ____________________________ 
Consumo Energía Anual: ________kWh/año  
 

(_______kWh/m2) 

Emisiones de CO2 Anual:  ________kgCO2/año 
 

  (________kgCO2/m2) 

El Consumo de Energía y sus Emisiones de 
Dióxido de Carbono son las obtenidas por el 
Programa  ____, para unas condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación 
El Consumo real de Energía del Edificio y sus 
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán de 
las condiciones de operación y funcionamiento del 
edificio y de las condiciones climáticas, entre 
otros factores. 

Más 
eficiente 

Calificación Energética de Edificios 
proyecto/edificio terminado 

Certificació Energètica d’Edificis de nova construcció 
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Certificació Energètica d’Edificis existents 

Calendari Certificació d’Edificis Existents 
 

• Febrer 2012  RD Certificació Edificis Existents 

• Abril 2012  Nova escala ampliada i Eines finalitzades.             

   Sol·licitud de Document Reconegut 

• Juny 2012  Projecte de RD Certificació Edificis que derogarà el RD 

   47/2007 (recast) 

• Gener 2013  Últim projecte de RD Certificació Edificis que derogarà 

   el RD 47/2007 (recast) 

• Abril 2013  RD 235/2013 Certificació d’edificis nous i existents 

• …2013  Transposició a Catalunya 

• ...2013  Aplicació voluntària 

• 1 juny 2013  Aplicació obligatòria  
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RD 235/2013 

• Abans de l’1/06/2013 l’IDAE publicarà les eines de qualificació per a la qualificació d’edificis 
existents. A partir d’aquesta data el certificat serà exigible en tots els contractes de 
compravenda i lloguer.  I a tots aquells edificis en els que una autoritat pública ocupi una 
superfície útil superior a 250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic. 

 

• El certificat haurà d’incloure la identificació de l’edifici, les característiques energètiques, la 
qualificació, les inspeccions realitzades pels tècnics i recomanacions viables tècnica, funcional 
i econòmicament amb la seva repercussió energètica. 

 

• Certificat subscrit per tècnics amb titulació acadèmica i professional habilitant per la 
realització de projectes d’edificació o instal·lacions tèrmiques. 

 

• La qualificació energètica és farà mitjançant dues opcions: el procediment general, 
mitjançant l’aplicació informàtica CALENER, o els procediments simplificats de caràcter 
prescriptiu desenvolupats CEX o CE3X. 

 

• L’etiqueta d’eficiència energètica haurà de ser inclosa en tota oferta, promoció i publicitat 
dirigida a la venda o arrendament de l’edifici i tindrà una validesa de 10 anys. 
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Certificació Energètica d’Edificis existents 

Eines per a la qualificació Energètica Edificis Existents 

 
       Opció Simplificada                       Opció General 

 

          CE3      CE3X      CALENER VYP    CALENER GT 

Habitatges i edificis terciaris 
(petits, mitjans i grans) 

Habitatges i 
edificis terciaris 
(petits i mitjans) 

Edificis Gran 
Terciari 
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Certificació Energètica d’Edificis existents 

 
 

Nou document reconegut Abril 2012 
 

Necessitat d’obtenir valors de referència o límit 
de cada classe. 
 

Tractament estadístic a partir de l’anàlisi del 
parc existent d’habitatges, per saber els valors 
de referència en funció de: 
 

• Localitat (província) 

• Any construcció 

• Tipologia vivenda; aïllada, unifamiliar en 
testera, entre mitjeres… 

• Tipologia constructiva  

• ... 

Nova escala de qualificació per edificis existents 
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Certificació Energètica d’Edificis existents 

Edificis nous  
corba vermella 
 
Edificis existents  
corba negra 
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Certificació Energètica d’Edificis existents 
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