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El Govern de la Generalitat de Catalunya considera que el sector de l’energia és un dels 

anomenats “sectors tractors” de l’economia catalana. Per això, i per alinear-nos amb les 

polítiques energètiques de la resta de la UE, el passat mes d’octubre va aprovar el Pla de 

l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, que marca la política energètica al nostre 

país durant els propers anys. Aquest Pla ha de ser capaç no només d’assegurar-nos el 

subministrament d’energia en la qualitat i quantitat necessària, sinó també de generar llocs de 

treball relacionats amb les energies renovables  l’estalvi i l’eficiència energètica.  

El sector dels edificis consumeix el 28,6% del total de l’energia final a Catalunya, i a Europa 

aquest percentatge augmenta fins el 40%. L’ICAEN està treballant intensament per impulsar 

programes de gestió del consum energètic en el sector terciari: hotels, oficines, centres 

comercials, centres esportius, habitatges, etc.  

En compliment d’una directiva europea, el Govern central va publicar el 13 d’abril el Reial 
Decret 235/2013, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència 
energètica dels edificis nous i existents. L’Institut Català d’Energia és l’òrgan competent a 
Catalunya per a aplicar aquesta certificació, i com a tal, gestiona el Registre de certificats 
d’eficiència energètica dels edificis.  

Aquest certificat  s’elabora a partir de  dades de l’envolupant dels edificis i de les seves 

instal·lacions, i inclou també recomanacions d’estalvi energètic per als propietaris. 

Conseqüentment, impulsarà i fomentarà la rehabilitació energètica dels edificis existents, fet 

que generarà una oportunitat de present i de futur en el sector de la construcció. 

Cal tenir present que més del 60% dels habitatges de Catalunya són anteriors a 1980, quan no 

era obligatori incorporar cap tipus d’aïllament tèrmic als edificis. Es tracta doncs, d’un extens 

parc d’habitatges on la realització de rehabilitacions amb criteris d’eficiència energètica i 

sostenibilitat permetria obtenir estalvis energètics interessants, estalvis econòmics i millorar el 

confort dels usuaris. 

A la vegada, el certificat d’eficiència energètica d’edificis ajudarà als ciutadans a gestionar de 
manera més eficient el consum energètic dels seus habitatges i els facilitarà una informació de 
la qual fins ara no desponien. 

El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del 
certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics 
de més de 500 m2. En els primers 10 dies s’han tramitat més de 2.000 sol·licituds mitjançant 



l’Oficina Virtual de Tràmits, de les quals un 83% tenen una qualificació energètica igual o 
inferior a la qualificació E, d’acord amb les previsions inicials. 

Descripció del procés de certificació  

a) Qualificació: és el procediment tècnic de càlcul per a determinar el comportament energètic 
de l’edifici o part d’edifici i les possibles millores energètiques mitjançant qualsevol de les 
eines considerades com a documents reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
per a la certificació energètica d'edificis existents (CE3, CE3X i Calener). La qualificació 
energètica ha d'estar realitzada per un tècnic competent. 

Al finalitzar el procés de qualificació energètica es genera un informe que d’inclou les 
recomanacions de millora que estableix el Reial Decret. Aquest informe no es considera un 
certificat d’eficiència energètica vàlid si no té l’aprovació de l’ICAEN, que és qui emet l’etiqueta 
energètica corresponent. 

b) Certificació: És el tràmit administratiu pel qual s’atorga una qualificació energètica a un 
edifici mitjançant el certificat, l‘etiqueta d’eficiència energètica i la inscripció al Registre de 
certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya. 

L’ICAEN, com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds 
d’inscripció al Registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica per 
verificar la correcta aplicació de la metodologia. 

c) Obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica: Un cop revisada i validada la 
documentació presentada, l’ICAEN envia l’etiqueta d’eficiència energètica al propietari de 
l’edifici amb validesa de 10 anys des de la seva data d’emissió. 

 Esquema del procediment a seguir: 

 

Tota la informació sobre certificació d’eficiència energètica d’edificis es troba al web de 

l’ICAEN www.gencat.cat/icaen i al compte de Twitter @energiacat. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d3f3a812818bb310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3f3a812818bb310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut
http://www.gencat.cat/icaen

