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PròlEg

el juny de 2013 l’institut català d’energia posava en marxa la maquinària de la certificació energètica 
dels edificis de catalunya, un procés que de forma tímida s’havia iniciat l’any 2007 per als edificis de 
nova construcció que passava a implementar-se a tots els habitatges que es posessin a la venda o 
lloguessin alhora que esdevenia d’obligat compliment per als equipaments públics.

el repte de gestionar poc més de 10 registres mensuals a 500 registres diaris ha requerit d’especi-
alització de professionals de l’icaen i el desenvolupament, en procés constant, de programes in-
formàtics de suport a l’elevat volum de dades a avaluar. també s’ha creat un equip d’inspectors per 
avaluar el rigor del procés. una conseqüència d’aquest increment ha estat la necessitat de formació 
dels més de 12.000 certificadors externs. 

avui, amb el 20% del parc edificat avaluat i amb més de 700.000 certificats, podem presentar una 
bona imatge de quin és l’estat energètic del parc edificat català.

tanmateix, la veritable finalitat de la certificació energètica no és el de garantir un procés administra-
tiu excel·lent, l’objectiu és esdevenir un motor d’impuls a la renovació energètica del parc d’edificis 
tot assolint la reducció del consum de combustibles fòssils i l’urani alhora que esdevenint una potent 
eina per la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l’aire i la pobresa energètica.

Malauradament, en som molt lluny i els anys de la crisi de la construcció no han estat aprofitats per 
a reactivar el sector amb la rehabilitació energètica del parc construït.

Millorar en aquest escenari requereix la combinació del coneixement dels professionals i de la capa-
citat de l’administració de transmetre als ciutadans el valor de disposar del coneixement del com-
portament energètic del seu habitatge per tal que, aquest pugui prendre decisions encertades per 
millorar la qualitat de vida dels seus usuaris a l’hora que reduir la despesa econòmica.

també ens cal desenvolupar eines de finançament adequades que permetin a les famílies finançar 
les inversions necessàries mitjançant el retorn econòmic dels estalvis energètics. Per a grans inversi-
ons les fórmules públic-privades de serveis energètics mitjançant contractes amb garantia d’estalvis 
estan funcionant bé però no succeeix el mateix amb les petites inversions on cal que des de les 
administracions cerquem les fórmules necessàries. un exemple és la col·laboració público-privada 
de l’ajuntament de sta. coloma de gramenet coordinant la rehabilitació de 32 edificis habitatges 
al carrer Pirineus finançada pels seus propietaris, o l’ajuntament d’Olot que està desenvolupant el 
projecte europeu Pace que permet finançar l’estalvi energètic i la generació elèctrica amb crèdits del 
sector privat a 15 anys amb la garantia de l’immoble vinculada a un recàrrec en el ibi.

les dades són tossudes i estem molt lluny del 2% anual de rehabilitació energètica del parc d’edi-
ficis que propugna la directiva d’eficiència energètica d’edificis. aconseguir una economia descar-
bonitzada requereix inevitablement transformar les nostres ciutats i els nostres edificis. el repte és 
immens però les oportunitats socials, econòmiques, ambientals i sobre la salut de les persones que 
se’n deriven no ens ha de fer dubtar que trobarem les solucions i el compromís de totes les parts.

Assumpta Farran
directora 
institut català d’energia
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INtroDuccIó

l’1 de juny de 2013 començava l’obligació, segons el reial decret 235/2013, de disposar del cer-
tificat energètic per als edificis existents que es venguin o lloguin i per a edificis públics. en el cas 
dels edificis de nova construcció, l’obligació es va iniciar abans, l’any 2007, segons el reial decret 
47/2007.

catalunya és la comunitat autònoma amb més registres de certificació energètica d’edificis, supe-
rant els 675.000 (dades de principis d’abril de 2017), cosa que implica una mitjana de 14.500 regis-
tres mensuals o gairebé 500 registres diaris. des d’aquest punt de vista, es valora que la certificació 
d’eficiència energètica d’edificis s’ha posat en marxa i ha estat un èxit.

cal dir que la finalitat de la certificació energètica d’edificis no és només assegurar que tots els edifi-
cis obligats segons la normativa estiguin certificats, sinó que la directiva 2002/91/ce, on es defineix 
el certificat energètic d’edificis per primera vegada, vol fomentar l’eficiència energètica en els edificis, 
tenint en consideració les condicions climàtiques exteriors i les particularitats locals així com els re-
quisits ambientals interiors i la relació cost-eficàcia. 

a més, la directiva indica que el certificat d’eficiència energètica d’edificis ha d’incloure valors de 
referència com la normativa vigent, amb la finalitat que els consumidors puguin comparar i avaluar 
el consum energètic de l’edifici. Per acabar, la directiva 2010/31/ue (continuació de la directiva eu-
ropea abans citada) insisteix que, a l’hora de realitzar reformes i rehabilitacions d’edificis existents, 
és quan hi ha l’oportunitat d’implementar mesures rendibles des del punt de vista tècnic i econòmic 
per millorar l’eficiència energètica.

avui, després de quatre anys de l’inici del registre oficial de certificats d’eficiència energètica d’edi-
ficis existents, i de nou anys del registre de certificats d’edificis d’obra nova, la certificació, tot i que 
no encara de forma exhaustiva, és habitual als edificis nous i als existents, la qual cosa aporta un 
conjunt abundant i significatiu d’informació respecte al nostre parc d’edificis. 

cal tanmateix, insistir encara més en els aspectes informatius i propositius de la certificació, per a 
donar un major grau de compliment a l’objectiu principal de la certificació energètica d’edificis:

“transmetre la informació energètica dels edificis d’una manera suficientment 
clara, directa i atractiva als ciutadans, promotors, administradors de finques, 
empreses del ram de la construcció en general com per dinamitzar la rehabili-
tació energètica dels edificis i reduir el consum energètic del segon sector més 
consumidor a catalunya i és àmpliament conegut que el seu consum energètic 
podria ser gairebé zero segons s’exigirà a tots els edificis de nova construcció 
a partir del 2020”.

Per aquest motiu, la generalitat de catalunya intensifica els seus esforços per millorar els canals i 
mecanismes mitjançant els quals es difon la informació de la certificació energètica. 
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això justifica la creació d’un document complementari que indiqui els costos econòmics anuals en 
lloc d’energia primària no renovable, on cada edifici es compari amb edificis similars, on es ressaltin 
les energies renovables integrades en l’edifici, on s’expliqui si l’edifici disposa d’un punt de recàrre-
ga per un possible vehicle elèctric, on es ressalti els costos econòmics que tindria el mateix edifici 
en cas de ser de qualificació energètica a, així com altres indicadors que resultin d’interès per als 
ciutadans i professionals.

alhora, cal potenciar els mitjans de difusió actuals com ara xarxes socials, material audiovisual i 
formats que permetin arribar a la ciutadania atès que la millor manera d’impulsar la rehabilitació 
energètica dels edificis existents no és només amb normativa i obligacions sinó també a través de 
l’interès dels mateixos propietaris dels edificis. cal aconseguir que qui ha de prendre decisions sigui 
qui tingui interès en viure en un edifici el més eficient possible, de qualificació energètica a o de con-
sum d’energia gairebé zero sempre que sigui possible.

en aquesta mateixa línia de treball, l’institut català d’energia presenta l’Observatori de l’estat ener-
gètic dels edificis a catalunya, una anàlisi de les dades del registre de certificació energètica d’edi-
ficis amb la finalitat de donar informació tècnica al sector i potenciar la difusió de l’estat actual del 
parc d’edificis a catalunya.
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1. Nombre de certificats energètics d’edificis tramitats mensualment

segons el reial decret 235/2013 de certificació energètica d’edificis, des del 14 d’abril de 2013, els 
edificis existents que es venguin o lloguin han de disposar d’un certificat i d’una etiqueta d’eficiència 
energètica. amb data de principis d’abril de 2017 hi ha més de 675.000 certificats al registre oficial 
(entre certificats d’edifici existent, 670.771, i d’edifici acabat, 4.320).

a) Edificis existents

b) Edificis de nova construcció 

Fase d’edifici acabat:
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Fase d’edifici en projecte:

segons indica el reial decret 47/2007, des del 31 d’octubre de 2007, els edificis de nova construc-
ció han de tenir un certificat en fase de projecte (s’han tramitat en total 10.788), i un cop es finalitza 
l’obra, un certificat d’edifici acabat. 

des de 2007 fins a l’abril de 2013, la mitjana mensual de certificats d’edificis de nova construcció en 
fase de projecte ha estat de 33 registres i d’edifici acabat de 22. des de l’aplicació del reial decret 
235/2013 la mitjana de la tramitació d’aquests certificats ha augmentat a 186 en fase de projecte i 
de 71 registres d’edifici acabat. aquest increment és degut a diferents factors:

•	 Major difusió de l’obligació del tràmit de la certificació energètica d’edificis. 
•	 Modificació del registre de la certificació a catalunya cap a un sistema telemàtic per facilitar el 

tràmit als tècnics. 

el nombre de registres mensuals d’edificis existents és d’uns 14.500, enfront als gairebé 257 dels 
d’edificis de nova construcció (fase de projecte i edifici acabat). la diferència és deguda als següents 
motius:

•	 el parc d’edificis existents és superior als d’obra nova.
•	 el certificat d’eficiència energètica d’obra nova és per edificis sencers, i el certificat d’edifici existent 

pot ser per part d’un edifici. Per exemple, en el cas d’un edifici de bloc d’habitatges, com a obra 
nova tindrà un únic certificat. com a edifici existent, podrà tenir un certificat per cada habitatge.
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2. Percentatge de certificats tramitats en funció de la normativa 
d’aplicació en el moment de la construcció i la qualificació 
energètica obtinguda.

la major exigència de la legislació en relació a l’eficiència energètica i les energies renovables en 
l’edificació, ha comportat que augmenti el percentatge d’edificis amb alta qualificació (a i b). actual-
ment, per complir amb la legislació vigent (cte-2013), els edificis terciaris han de tenir com a mínim 
una qualificació d’eficiència energètica b.

aquesta exigència evoluciona ràpidament i (a partir de primers del 2019 per a nous edificis públics i 
primers del 2021 també per a nous edificis privats) els edificis de nova construcció hauran de ser de 
consum d’energia gairebé zero (edificis amb una demanda energètica molt reduïda, que hauria 
d’estar coberta en gran part per energia procedent de fonts renovables, segons la directiva europea 
2010/31/ue relativa a l’eficiència energètica dels edificis).

d’altra banda, la gràfica mostra que els edificis existents són poc eficients energèticament, i per tant, hi 
ha un gran potencial d’estalvi en aquesta part del parc dels edificis. els edificis construïts segons nre-
at-87 o anteriors, representen un 94,1% del total, i d’aquests, el 79,2% tenen qualificació e, f o g. 

la normativa citada al gràfic és la següent:

•	 nbe-ct-79: norma bàsica d’edificació sobre condicions tèrmiques als edificis (reial decret 
2429/1979).

•	 nre-at-87: norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic (d’aplicació a catalunya).
•	 cte-2006. codi tècnic de l’edificació. document bàsic d’estalvi d’energia (db-He):

•	 He 1 limitació de la demanda energètica.
•	 He 2 rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
•	 He 3 eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
•	 He 4 contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
•	 He 5 contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.
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•	 cte-2013. codi tècnic de l’edificació. document bàsic d’estalvi d’energia (db-He), que augmen-
ta les exigències de diferents apartats i afegint al cte 2006:

•	 He 0 limitació del consum energètic.

3. Percentatge de tècnics que tramiten els certificats segons  
la seva titulació. Dades semestrals.

a) Edificis existents

els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents els realitzen principalment arquitectes tèc-
nics (52,1% dels certificats), atès el seu contacte professional amb propietaris d’edificis en tramitar 
cèdules d’habitabilitat i per realitzar reformes i rehabilitacions. els segueixen els arquitectes (33,2%), 
i els enginyers i els enginyers tècnics subscriuen el 14,5% dels certificats (6,4% els primers i 8,1% 
els segons). els tècnics competents de l’administració Pública signen un 0,2% dels tràmits.
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b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat)

en el cas dels certificats d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció, són els arquitectes 
qui signen la gran majoria dels certificats (67,5%), com a una part més del projecte executiu i dels 
documents de final d’obra. Hi ha hagut una tendència a l’alça en la participació d’aquest col·lectiu 
(del 49,5% fins al 71,9% actual).

els enginyers signen un 11,0% dels certificats, seguits dels enginyers tècnics (8,8%) i dels arquitec-
tes tècnics (6,9%). els tècnics competents de l’administració Pública signen un 5,6% dels tràmits.

4. Motiu pel qual es dur a terme la certificació energètica  
en edificis existents.
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els edificis existents se certifiquen majoritàriament perquè es volen llogar (56,1%) seguits de la 
compravenda (40,6%). l’evolució temporal indica que el lloguer tendeix a disminuir i en canvi la 
compravenda tendeix a augmentar. 

els altres motius de la certificació són els següents:

•	 informe d’avaluació de l’edifici (iee).
•	 edifici de l’administració pública.
•	 Millora de l’eficiència energètica voluntària.
•	 renovació del certificat.
•	 Habitatges de protecció oficial (HPO).
•	 Modificació del certificat.
•	 sol·licitud d’ajudes.

5. Percentatge de certificats d’eficiència energètica segons l’ús  
de l’edifici. Evolució semestral.

a) Edificis existents

els edificis existents amb certificat energètic són majoritàriament habitatges individuals en bloc d’ha-
bitatges (73,0%). els habitatges unifamiliars representen un 12,9%, els terciaris un 10,4% i finalment, 
els blocs d’habitatges plurifamiliars, un 3,7%.
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b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat)

la certificació d’habitatges unifamiliars tendeix a augmentar (representen el 64,8% dels certificats), 
mentre que els blocs d’habitatges d’obra nova tendeix a disminuir (23,3% de certificats).

c) terciaris. Edificis existents 

la gran majoria d’edificis terciaris que es certifiquen són comerços (el 58,7%), seguits d’oficines 
(22,6%) i de restauració (9,1%). caldrà tenir en compte els consums d’energia, horaris de funciona-
ment de l’edifici, tipus d’instal·lacions i altres característiques que són molt diferents segons el tipus 
d’edifici terciari.
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d) terciaris. Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat)

els percentatges dels usos dels edificis terciaris de nova construcció en fase d’edifici acabat varien 
respecte dels edificis existents: en aquest cas, la majoria d’edificis són d’educació (25,7%), seguits 
d’oficines (17,8%).

6. Procediment

a) Edificis existents
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el programa més utilitzat per a edificis existents és el ce3X que representa el 96,3% dels certificats 
tramitats. les eines ce3X i ce3 són eines simplificades que serveixen per certificar edificis tant 
d’habitatges com d’edificis terciaris. el cerMa en canvi, és una eina simplificada que només serveix 
per certificar habitatges. el calener (actualment subsituit per l’eina Hulc) és l’opció general per 
edificis d’habitatges i petits terciaris. 

des del 14 de gener de 2016, s’han modificat les eines de qualificació i només són vàlides les se-
güents:

Edificis de nova construcció
Hulc (eina unificada lider-calener) Habitatges i terciari

cerMa Habitatges

Edificis existents

Hulc (eina unificada lider-calener) Habitatges i terciari

cerMa Habitatges

ce3X Habitatges i terciari

ce3 Habitatges i terciari

b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat)

en el cas dels certificats d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció, la majoria s’han tra-
mitat amb l’eina calener (actualment subsituit per l’eina Hulc), augmentant progressivament des 
del 32,3% inicial, fins al 61,8% actual.
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7. Percentatge de certificats segons la qualificació d’energia 
primària no renovable. Evolució semestral.

a) Edificis existents

els edificis existents tenen majoritàriament una qualificació d’energia primària e (50,8%), seguits de 
la qualificació g (22,8%). les qualificacions e, f i g, representen el 84,7% dels edificis existents i per 
tant, hi ha molt potencial d’estalvi en aquests edificis. cal tenir en compte que l’escala de la qualifi-
cació no és lineal, la qualificació energètica e és més àmplia, i per això també més edificis obtenen 
aquesta qualificació.

energia primària: energia continguda als combustibles i altres formes d’energia extrets o captats 
directament dels recursos naturals, sent transformats en energia final, amb l’objectiu de cobrir una 
necessitat energètica. l’energia primària és equivalent a la suma de l’energia final i les pèrdues de-
gudes a la distribució, transport i generació.

es pot considerar com a energia primària: el petroli, el gas natural, el carbó, els elements fòssils i els 
que es poden sotmetre a fusió, l’energia eòlica, la solar, l’aerotèrmica, la geotèrmica, la hidrotèrmica 
i l’oceànica, la hidràulica, la biomassa, els gasos d’abocador, els gasos de plantes de depuració i 
el biogàs.
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b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat)

en el cas dels edificis de nova construcció, com es construeixin amb una normativa energètica cada 
cop més exigent, obtenen millors qualificacions. en aquesta evolució semestral es pot comprovar 
com les qualificacions a (representen el 14,3%) i sobretot les qualificacions b (30,7%) tendeixen a 
augmentar, i les qualificacions c, d i e tendeixen a disminuir. 

8. Percentatge de certificats segons les emissions de diòxid  
de carboni. Evolució semestral.

els programes de certificació energètica d’edificis apliquen uns factors de pas per calcular les emis-
sions de diòxid de carboni associades a cada combustible segons el mix energètic espanyol. se-
gons quin sigui el combustible, les emissions de diòxid de carboni variaran. exemples de valors de 
conversió:

•	 biomassa: 0,018 kg cO2/kWh.
•	 gas natural: 0,252 kg cO2/kWh.
•	 gasos liquats del petroli (glP): 0,254 kg cO2/kWh.
•	 gasoil: 0,311 kg cO2/kWh.
•	 electricitat peninsular: 0,331 kg cO2/kWh.
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a) Edificis existents

com en el cas del percentatge de certificats segons la qualificació d’energia primària, en els edificis 
existents hi ha molt pocs edificis amb qualificació a i b (0,2% i 0,8% respectivament), que correspo-
nen a edificis molt eficients fruit de rehabilitacions.

b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat)

en el gràfic sobre edificis de nova construcció veiem com augmenta la qualificació a (19,6%) i es-
pecialment la b (31,4%), a causa de l’actualització del cte 2013, més exigent que la versió anterior 
d’aquesta normativa (cte 2006). Per exemple, els edificis terciaris han d’obtenir com a mínim una 
qualificació b per complir amb aquesta normativa. 
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9. Mitjana de consum d’energia primària no renovable  
per zona climàtica (kWh/ m2·any).

en els següents gràfics veiem diferents factors que influeixen en el consum d’energia primària:

•	 Zona climàtica. segons el codi tècnic de l’edificació, la zona climàtica més càlida és la a, i la més 
freda és la e, i en el cas de l’estiu, el número 1 és el de menor severitat climàtica i el 3 el de major 
severitat. Per exemple, tarragona té clima b3, barcelona c2, girona d2 i lleida d3. a les diferents 
gràfiques es verifica l’augment del consum energètic segons augmenta la severitat climàtica.

•	 factor de forma. els habitatges unifamiliars tenen més superfície de tancament amb l’exterior en 
relació amb el volum que tanquen, i per tant, tenen major demanda de calefacció i refrigeració. 

•	 any de construcció. els edificis de nova construcció tenen uns consums d’energia primària infe-
riors als dels edificis existents, ja que la normativa cada cop és més exigent. 

les eines de certificació energètica tenen en compte el consum energètic de l’aigua calenta sani-
tària (acs), el de calefacció i refrigeració i el de climatització. en el cas dels edificis terciaris, també 
tenen en compte el consum de l’enllumenat. aquests programes no tenen en compte, entre altres, 
el consum dels electrodomèstics i consideren unes hores determinades de funcionament de l’edifici 
així com unes temperatures interiors establertes. a causa d’aquestes variants, hi ha una diferència 
numèrica entre el consum energètic calculat pel programa i el consum energètic real de l’edifici.

a) Edificis existents. Blocs d’habitatges (kWh/ m2·any).
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b) Edificis existents. Habitatge unifamiliar (kWh/ m2·any).

c) Edificis existents. Habitatge individual (kWh/ m2·any).
Habitatge individual és un habitatge dins d’un edifici plurifamiliar.
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d) Edificis existents. terciari (kWh/ m2·any).
en el cas dels edificis terciaris cal tenir en compte que els ratis de consum varien molt segons quin 
sigui el seu ús i els seus horaris d’ocupació (edificis d’oficines, hospitals, centres escolars, etc.) les 
dades de la gràfica següent són una mitjana de tots aquests tipus d’edificis.

e) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). Bloc d’habitatges (kWh/ m2·any).
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f) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). unifamiliar (kWh/ m2·any).

g) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). terciari (kWh/ m2·any).
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10. Mitjana d’emissions de diòxid de carboni per zona climàtica  
i ús (kgco2/m

2·any).

en funció de la font energètica utilitzada, els programes de certificació energètica dels edificis apli-
quen uns factors de pas per calcular les emissions de cO2 de l’edifici. 

a) Edificis existents. Blocs d’habitatges (kgco2/m
2·any).

b) Edificis existents. Habitatges unifamiliars (kgco2/m
2·any).
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c) Edificis existents. Habitatge individual (kgco2/m
2·any).

d) Edificis existents. terciari (kgco2/m
2·any).
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e) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). Bloc d’habitatges (kgco2/m
2·any).

f) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). Habitatge unifamiliar  
(kgco2/m

2·any).
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g) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). terciari (kgco2/m
2·any).
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11. Fonts energètiques utilitzades segons zona climàtica  
i tipus de servei, indicant el nombre d’edificis

segons el codi tècnic de l’edificació, la zona climàtica més càlida és la a, i la més freda és la e, i en el 
cas de l’estiu, el número 1 és el de menor severitat climàtica i el 3 el de major severitat. Per exemple, 
tarragona té clima b3, barcelona c2, girona d2 i lleida d3. als següents gràfics es mostra la relació 
entre la zona climàtica i el combustible utilitzat.

a) Zona climàtica B (per exemple, tarragona). 
Predomini de l’electricitat com a font energètica, majoritàriament per a escalfar l’aigua calenta sani-
tària (acs) i sovint utilitzada en calefacció i refrigeració (bombes de calor).
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b) Zona climàtica c (per exemple, Barcelona)
a la zona c, barcelona i zona de la costa, està més estesa la xarxa de gas natural, tal i com mostra 
la gràfica amb un predomini d’aquest combustible per escalfar l’aigua calenta sanitària (acs) mitjan-
çant una caldera i calefacció més acs mitjançant una caldera mixta. 

c) Zona climàtica D (per exemple, lleida i girona)
a la zona d’interior predomina la utilització de gas natural en calderes mixtes per a la producció 
d’aigua calenta sanitària (acs) i calefacció conjunta, tot i que també s’utilitzen altres combustibles 
fòssils com el butà, el propà i el gasoil.
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d) Zona climàtica E (per exemple, Viella)
a la zona climàtica més freda, el consum està més repartit entre les diferents fonts energètiques.  
És la zona on la utilització de la biomassa està més estesa.
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12. Envidriament majoritari

a) Edificis existents
l’envidriament en els edificis existents és majoritàriament de vidre doble, representant el 62% dels 
edificis, respecte l’opció de vidre simple, que representa el 36%. a la gràfica es mostra com en els 
climes més severs a l’hivern el percentatge de l’envidriament doble encara és més elevat, arribant 
al 76% enfront al 20% del vidre senzill. el canvi de finestres és la mesura de rehabilitació energètica 
més estesa a catalunya, perquè millora el confort tèrmic i acústic dels usuaris, juntament amb una 
ràpida aplicació.

b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). 
en el cas dels edificis de nova construcció, per normativa el vidre no pot ser simple. el vidre baix 
emissiu està més present en els climes més freds.
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13. Percentatge de demanda de calefacció en funció  
de la normativa d’aplicació i la zona climàtica

la demanda de calefacció és l’energia que cal proporcionar a un edifici per mantenir-lo a la tempera-
tura de consigna establerta per normativa. a catalunya i espanya, la temperatura màxima a l’hivern 
és de 21ºc. els factors que influeixen en la demanda de calefacció són:

•	 les característiques constructives dels edificis: un edifici ben aïllat necessitarà menys energia per 
assolir la temperatura de confort, 

•	 les renovacions d’aire per ventilar, i

•	 les infiltracions que són l’entrada d’aire no desitjat a través dels tancaments, per exemple, per les 
caixes de les persianes. 

el gràfic indica el percentatge d’edificis que obté cada qualificació de la demanda de calefacció, se-
gons la normativa d’aplicació en el moment de construcció de l’edifici. el codi tècnic de l’edificació 
del 2013 és el més recent i el més exigent. la demanda de calefacció està definida amb una qualifi-
cació, sent la qualificació a la de l’edifici més eficient, i per tant, el de menor demanda de calefacció.

així doncs, els edificis més nous (cte-2013) tenen més qualificacions de demanda de calefacció a, 
b i c (més eficients), i en canvi els edificis més antics (anteriors a tota normativa relativa a l’aïllament 
tèrmic als edificis) tenen qualificacions e, f i g (menys eficients).
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14. Percentatge de demanda de refrigeració en funció  
de la normativa d’aplicació i la zona climàtica
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15. Energies renovables. Edificis de nova construcció (fase d’edifici 
acabat). 

els edificis de nova construcció han de tenir una contribució solar mínima per l’aigua calenta sanità-
ria (acs) segons el codi tècnic de l’edificació (cte). Per aquesta obligatorietat, l’energia renovable 
solar tèrmica és present al 68% dels edificis de nova construcció. la biomassa (8%), l’energia ge-
otèrmica (5%) i l’energia fotovoltaica (7%) són les altres energies renovables utilitzades als edificis 
de nova construcció. a aquestes dades cal afegir el nombre de bombes de calor aerotèrmiques 
instal·lades, que es trobarien entre el 12% dels certificats que indiquen que no disposen d’energies 
renovables.
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16. consum mitjà d’energia final total per un habitatge de 80 m2. 

l’energia final és aquella energia que l’usuari consumeix i paga a la seva factura energètica. les 
següents dades s’han calculat afegint el consum d’enllumenat i electrodomèstics, a l’energia final 
calculada per les eines de certificació. cal tenir en compte que pot haver variació entre aquest va-
lor i el present a la factura energètica, perquè a les eines de certificació es consideren uns horaris 
d’ocupació iguals en tots els edificis d’habitatges, i en canvi en la realitat, l’usuari acaba definint la 
temperatura de confort i els horaris de funcionament dels seus equips.

en les següents gràfiques es veu clarament la relació entre un major consum mig d’energia final i 
una pitjor qualificació i una major severitat climàtica (la zona e és la més severa en règim d’hivern).

a) Edificis existents
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b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). 
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17. Factura energètica total i percentatge d’estalvi econòmic 
respecte d’una qualificació g, per un habitatge de 80 m2. 

en les següents gràfiques es mostra la relació de la factura i l’estalvi energètics amb la qualificació 
energètica i la zona climàtica (la zona e és la més severa en règim d’hivern).

a) Edificis existents
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b) Edificis de nova construcció (fase d’edifici acabat). 


