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EN QUÈ CONSISTEIX 

  
• Classificar un edifici en base al criteri energètic. 

• Mostrar informació d’una forma entenedora  Lletres A - G 

 
OBJECTIU PRINCIPAL  

 

• Informar al comprador o arrendatari. 

• Fomentar la construcció d'edificis més eficients. 

• Impulsar la rehabilitació del parc d’edificis existents. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ I TERMINIS 

 

• Tots els edificis construïts des de 2007 

• Edificis existents de venda o lloguer a partir de 1 de juny 2013 

• Edificis públics de més de 500m2 a partir de 1 de juny 2013 

• Edificis públics entre 250 i 500 m2 a partir de 9 juliol 2015 

• Edificis públics de lloguer de més de 250 m2 a partir de 31 desembre 2015 

 

 

 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 



ETIQUETA D’EFICIÈNCIA  

ENERGÈTICA 
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QUEDEN EXCLOSOS: 

 

• Edificis i monuments protegits oficialment o pel seu particular valor 
arquitectònic o històric. 

• Edificis o parts d’edificis utilitzats com a llocs de culte. 

• Construccions provisionals – termini d’utilització < a 2 anys. 

• Edificis industrials, de la defensa i agrícoles, o la part destinada a 
tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials. 

• Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil < 50 m². 

• Edificis que es comprin per a reformes importants o per enderrocar. 

• Edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos l’any, i amb un 
consum previst d’energia < 25% del consum anual. 

 

NOTA: 

• S’han de certificar tots els locals. 

• No cal certificar els pàrquings i trasters (sempre que no formin part 
d’habitatges). 
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BENEFICIS  

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

Recomanacions de millora de l’eficiència energètica. 

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

ADMINISTRACIÓ 

Conscienciació ciutadana. 

Fomentar l’ocupació al sector de la construcció mitjançant 

la rehabilitació energètica. 

Dades estadístiques sobre el consum energètic dels 

edificis. Disseny de millors mesures per fomentar l’estalvi. 

En un futur, possibilitat d’exigir qualificacions mínimes per 

tal d’arribar als edificis de consum quasi zero. 

Compliment de la normativa europea. 
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SITUACIÓ ACTUAL 

• 13 d’abril de 2013 es va publicar el Reial Decret 235/2013, procediment 

bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. 

• “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, 

Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. 

 

A més a més: 

• Programa d’ajudes IDAE (100 M€):  

o Ajuts públics directes: actuacions sobre l'envolupant i les 

instal·lacions tèrmiques dels edificis, 20% del cost de l'actuació. 

o Préstecs reemborsables: en actuacions que incorporin biomassa o 

geotèrmia es finançarà entre un 60 i un 100% de l'actuació. 

• Línia de crèdit ICO (1.000 M€): atendre les necessitats de finançament 

de particulars i comunitats de propietaris, per projectes de Rehabilitació 

o reforma d'habitatges i edificis. 
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DIRECTIVA 2010/31/UE de 19 de maig de 2010 relativa a l’eficiència 
energètica dels edificis.  

 

• Edificis amb consum d’energia quasi nul (NZEB): edificis amb un 

nivell d’eficiència energètica molt alt, on l’energia requerida seria 

coberta, majoritàriament, per energia procedent de fonts renovables. 

 

• El 31 de desembre de 2020, els edificis nous hauran de ser edificis de 

consum d’energia quasi nul. Quan l’edifici sigui propietat d’autoritats 

públiques serà el 31 de desembre de 2018. 

OBJECTIU: fomentar l’eficiència energètica dels edificis de la CE, 

tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les 

particularitats locals, així com els requisits ambientals interiors i la 

relació cost – eficàcia. 
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• El Código Técnico de la Edificación (CTE) que regula 

paràmetres constructius: RD 314/2006 

o HE1 - Limitació Demanda Energètica  

o HE2 – Modificacions al “Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de Edificios (RITE)” - RD 1027/2007. 

o HE3 – Eficiència energètica enllumenat interior 

o HE4 – Obligació instalar plaques solars per ACS 

o HE5 - Obligació instalar plaques solars fotovoltaiques 

• Normatives autonòmiques: Decret d'Ecoeficiència (2006) 

• Normatives locals: ordenances solars, etc. 

• Certificació Energètica d’edificis existents RD 235/2013 que 

ha derogat el Decret de certifiació d’edificis nous RD 47/2007 
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MARC LEGAL ESTATAL 
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PROCEDIMENT GENÈRIC 
  

• QUALIFICACIÓ 

 Procediment tècnic de càlcul per determinar el comportament 

energètic de l’edifici o part d’edifici i les possibles millores 

energètiques mitjançant les eines reconegudes pel Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme. 

 

• CERTIFICACIÓ:  

 És el tràmit  administratiu pel qual es valida el certificat i s'inscriu 

al Registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis de 

Catalunya. 

 

• ETIQUETA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:  

 Revisada i validada la documentació presentada, l’ICAEN envia 

l’etiqueta d’eficiència energètica al propietari de l’edifici amb una 

validesa de 10 anys. 
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PROCEDIMENT 
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PROCEDIMENT 
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PROCEDIMENT 
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PROCEDIMENT 
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• Expedir l’etiqueta d’eficiència energètica. 

• Establir el procediment de certificació energètica:  

 gestió dels certificats, control tècnic i administratiu. 

• Habilitar un registre públic dels edificis amb certificat d’eficiència 
energètica. 

• Habilitar un registre voluntari de tècnics competents. 

RESPONSABILITATS ICAEN 

EDIFICIS NOUS QUI POT SUBSCRIURE EL CERTIFICAT 

Fase projecte Projectista de l’edifici o de les seves instal·lacions 

Fase d’edifici acabat Direcció facultativa de l’edifici 

TÈCNICS COMPETENT - EDIFICIS NOVA CONSTRUCCIÓ 
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TÈCNICS COMPETENTS – EDIFICIS EXISTENTS  

 

•   Segons RD 235/2013 article 3.p)  

 

 “Tècnic que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions 

acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o 

direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la 

realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques, segons el 

que estableix la Llei 38 / 1999, o per a la subscripció de certificats 

d'eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional 

necessària per subscriure certificats d'eficiència energètica segons el que 

s'estableixi mitjançant l'ordre prevista en la disposició addicional quarta.” 

 

 Així, a més dels professionals que tinguin la titulació d’Arquitectura, i 

Arquitectura tècnica, també seran considerats tècnics competents a 

efectes del RD 235/2013, els Enginyers Industrials i els Enginyers 

Tècnics Industrials, atès que són tècnics competents en matèria de 

projectes d’instal·lacions tèrmiques. 
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TÈCNICS COMPETENTS 
 

• D’acord amb els articles 37 i 38 de la Llei 7/2006, de l’exercici de professions 

titulades i dels col·legis professionals, la incorporació al col·legi professional 

corresponent és un requisit necessari per a l’exercici de les professions 

col·legiades, a excepció del personal al servei de les administracions públiques 

de Catalunya. 

 

• Sense perjudici del que s’ha exposat, caldrà tenir en compte les disposicions 

normatives que entrin en vigor en un futur i que afectin la regulació abans 

esmentada. 

 

• Segons RD 235/2013 disposició addicional quarta: “Mitjançant Ordre 

conjunta dels titulars dels Ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i de Foment, 

es determinaran les qualificacions professionals requerides per subscriure els 

certificats d'eficiència energètica, així com els mitjans d'acreditació...” 
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RESPONSABILITAT - PROPIETARI O PROMOTOR 

• Encarregar la realització de la certificació a un tècnic certificador. 

• Incloure l’etiqueta energètica de l’edifici en tota oferta, promoció i 
publicitat dirigida a la venda o lloguer. 

• Transferir el certificat i l’etiqueta energètica al nou propietari en cas 
de venda o una còpia d’aquest al llogater en cas de lloguer. 

• En edificis freqüentats pel públic exhibir l’etiqueta en un lloc visible. 

• Conservar la documentació original. 

• Renovar o actualitzar el certificat una vegada expirat (10 anys). 
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RESPONSABILITAT - TÈCNICS CERTIFICADORS 

• Realitzar les proves i comprovacions necessàries per confirmar 
l’autenticitat de la informació continguda en el certificat. 

• Realitzar recomanacions de millora d’eficiència energètica que siguin 
coherents i tècnicament viables. 

• Incorporar el certificat d’eficiència energètica d’edifici nou en fase de 
projecte al projecte executiu i el certificat d’eficiència energètica en 
fase d’edifici acabat al llibre de l’edifici. 

• Oferir la col·laboració necessària per facilitar a l’ICAEN el control  i 
les inspeccions de verificació de la certificació. 
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OPCIÓ DE QUALIFICACIÓ 
DIFICULTAT DE 

L’EINA USOS 
QUALIFICACIÓ 

POSSIBLE 

SIMPLIFICADES 
CE3 Mitjana 

 Tots Totes (A-G) 
CE3X Mitjana 

GENERAL 

Calener VyP Alta 
Habitatge 

Petit terciari 

Totes (A-G) 

Calener GT Molt alta 

Petit terciari 

(instal·lacions 

complexes) 

Gran terciari 
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EINES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA  - EDIFICIS EXISTENTS 

Procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden 
descarregar de la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/eficienciaenergetica/certificacionenergetica/documentosreconocidos/paginas/documentosreconocidos.aspx


EINES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA  - EDIFICIS NOUS 

Procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden 
descarregar de la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

 

OPCIÓ DE QUALIFICACIÓ 
DIFICULTAT DE 

L’EINA 
USOS 

QUALIFICACIÓ 

POSSIBLE 

SIMPLIFICADES 

Ministerio-IDAE* Baixa 
Habitatges amb 

menys 60% de 

vidre a 

l'envolupant. 

D i E 

Ce2 

Mitjana Totes (A-E) CES 

CERMA 

GENERAL 

Calener VyP Alta 
Habitatges 

Totes (A-E) 

Petit terciari 

Calener GT Molt alta 

Petit terciari 

(instal·lacions 

complexes) 

Gran terciari 
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http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/eficienciaenergetica/certificacionenergetica/documentosreconocidos/paginas/documentosreconocidos.aspx


S’estableixen 2 certificats d’eficiència energètica: 

• Certificat d’eficiència energètica del projecte:  

 s’incorpora al projecte executiu. 

• Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat:  

 s’incorpora al Llibre de l’Edifici, el subscriu la Direcció Facultativa d’Obra. 

 

EDIFICIS NOVA CONSTRUCCIÓ  

DECRET – LLEI 8/2011. Article 24 - declaració d'obra nova. 

 Si es tracta d'escriptures de declaració d'obra nova acabada, [els notaris]  

exigiran,  

 ... l'atorgament de les autoritzacions administratives necessàries per garantir 

que l'edificació reuneix .... els requisits d'eficiència energètica tal i com es 

demanen per la normativa vigent. 
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RÈGIM SANCIONADOR 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 

AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM   

• Els incompliments de les obligacions establertes en aquest Decret    

referents a la informació, documentació, publicitat i comunicacions 

comercials en habitatges posats al mercat per part d’empresaris i 

dirigits a les persones consumidores se sancions de conformitat 

amb els articles 331-1 a 331-6 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, 

del Codi de Consum de Catalunya, d’acord amb la qualificació i 

graduació prevista als articles 332-2 i 333-2 de la norma 

esmentada. 

EDIFICIS EXISTENTS 

•   Un únic certificat d’eficiència energètica pels edificis existents 

•   Col·laboració, fins el moment, amb INCASOL per tal de fer un    

seguiment dels lloguers a Catalunya. 
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