
Propostes i recomanacions per implantar la 
Directiva d’eficiència energètica als edificis i  
per promoure les actuacions de rehabil itació 
energètica en edificis existents a l ’Estat 
espanyol i  a Catalunya  

INTRODUCCIÓ 

L’eficiència energètica és un factor fonamental per protegir el clima i mantenir els 
compromisos que la UE va adquirir a Kyoto. Segons el Comitè Econòmic i Social 
Europeu, als edificis hi ha un potencial enorme d’estalvi energètic, concretament 
respecte del consum quant a calefacció, aire condicionat, força motriu i il·luminació, a 
banda de les tècniques d’aïllament tèrmic. 

El context de pobresa en termes d’eficiència energètica es deu a múltiples factors. 
D’una banda, al poc coneixement dels consumidors de les dificultats d’aconseguir 
energia a preus assequibles i, de l’altra, a la propensió dels arquitectes i de les 
empreses de construir sense prestar gaire atenció a l’eficiència energètica i a la 
construcció ambientalment sòlida i, en canvi, privilegiar aspectes estètics de les modes 
temporals, com la qualitat dels paviments, la riquesa de les instal·lacions sanitàries, el 
tipus de material, etcètera. 

Tot i això, hi ha molt de marge per augmentar l’eficiència energètica, no només als 
edificis nous, sinó també als edificis existents. 

A l’hora de determinar les mesures per millorar l’eficiència energètica s’han de tenir en 
compte els avantatges que s’han obtingut gràcies a la proliferació de l’ús d’innovacions 
tecnològiques eficients des del punt de vista de la relació cost-benefici, que permeten 
als usuaris finals adoptar decisions amb més informació.  

El Consell Europeu determina com a àmbits prioritaris el comportament dels 
consumidors respecte de l’eficiència energètica i de l’estalvi, la tecnologia i les 
innovacions en matèria d’energia i l’estalvi energètic dels edificis. És essencial que els 
usuaris finals afrontin més directament els problemes d’informació i de finançament i 
desenvolupin mètodes innovadors. És indispensable, doncs, que els propietaris i els 
llogaters no percebin aquestes mesures comunitàries noves com una nova taxa 
imposada sobre un bé primari com és l’habitatge. 
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BARRERES DETECTADES PER ADIGSA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE 

Cal superar les barreres legals i educatives, com també canviar els hàbits dels usuaris 
i estimular-ne la participació, ja que dificulten la implantació de mesures d’estalvi 
energètic. 

Des d’ADIGSA  i des de l’experiència de l’empresa a l’hora d’implantar la directiva 
EPBD a Espanya, d’aplicar les eines de certificació a l’habitatge existent i de gestionar, 
de mantenir i de rehabilitar l’habitatge social de Catalunya es detecten les qüestions 
següents: 

1. La necessitat d’intervenir per millorar l’eficiència energètica dels edificis existents, a 
causa del seu gran nombre i ineficiència. 

2. La urgència de prendre mesures en aquest sentit pel que fa a l’habitatge social, 
atès el risc d’arribar a situacions de precarietat energètica i el grau elevat de 
morositat dels inquilins dels habitatges de lloguer. 

3. La necessitat d’intervenir no només en l’habitatge, sinó en l’ús que se’n fa i, per 
tant, d’involucrar els usuaris (llogaters o propietaris) en la rehabilitació energètica i 
en l’ús eficient dels habitatges. 

En aquest sentit, i fruit dels coneixements adquirits durant el desenvolupament del 
projecte Reshape des d’ADIGSA, es valora molt positivament l’ús de la certificació 
energètica com a eina per: 

1. Facilitar l’accés a la informació d’eficiència energètica als usuaris i involucrar-los en 
la reducció del consum d’energia a la llar.  

2. Definir les millors estratègies de millora de la qualitat dels habitatges existents (a 
partir de la quantificació de l’estalvi energètic obtingut).  

3. Establir polítiques i línies d’ajuts i de subvencions per part de les administracions 
competents.  
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RECOMANACIONS I PROPOSTES DES D’ADIGSA 

Per arribar a aquestes fites, des d’ADIGSA s’han establert tot un seguit de 
recomanacions dirigides a diversos col·lectius. 

Dirigides al Govern  

a) Cal implantar la directiva EPBD de manera esglaonada, amb esquemes i 
metodologies testades i validades prèviament. 

b) Cal donar suport continuat al sector i acompanyar-lo durant el procés, per facilitar 
que tots els agents implantin la directiva EPBD. 

c) Cal definir una metodologia o una eina testada i validada prèviament i que es pugui 
controlar posteriorment, per evitar les dificultats que hi ha amb la metodologia emprada 
als edificis de nova construcció.  

Així doncs, a les taules que es presenten a continuació s’avaluen tres possibles 
metodologies per certificar els edificis existents, que són: 

1. Certificació amb un programa de simulació tèrmica del tipus LIDER i CALENER 
(per a edificis existents). 

2. Certificació mitjançant un programa de llista de control del tipus E-tool.  
3. Certificació a partir de les dades dels consums reals. 

 
1. CERTIFICACIÓ AMB UN PROGRAMA DE SIMULACIÓ TÈRMICA DEL TIPUS 
LIDER I CALENER  
 

 
Punts febles 
Cal un coneixement i un treball previ profund per poder generar l’eina. 
Cal disposar de molts recursos, ja que es necessita conèixer l’edifici 
detalladament. 
Fa falta personal tècnic format i especialitzat en l’ús del programa.  
Hi ha diferències substancials entre els habitatges que compliquen la introducció 
de les dades. 
Es veuen els resultats a llarg termini (cal desenvolupar l’eina). 
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Punt forts 
Presenta uns resultats més acurats. 
Preveu moltes variables. 
 
Amenaces 
Es poden arribar a no assolir els terminis d’implantació de la directiva EPBD 
(gener del 2009). 
Hi ha dificultats del sector per fer front a aquests costos. 
Manca inversió econòmica per part de l’Administració. 
Falta personal tècnic per desenvolupar l’eina. 
No hi ha prou fermesa política per tirar endavant la implantació de l’eina. 
 
Oportunitats 
Genera un coneixement alt del parc existent. Per exemple, desenvolupa bases de 
dades de seccions constructives típiques per edificis existents. 
És una eina excel·lent per als projectistes per comparar diferents actuacions de 
rehabilitació energètica (activa i passiva). 
Permet fer recomanacions als usuaris i definir polítiques de rehabilitació 
energètica (activa i passiva). 
 

 

 
2. CERTIFICACIÓ AMB UN PROGRAMA DE LLISTA DE CONTOL TIPUS E-
TOOL 
 

 
Punts febles 
Cal un coneixement i un treball previ profund per poder generar l’eina. 
Cal disposar de molts recursos, ja que es necessita conèixer l’edifici (no cal el 
mateix grau de detall que en el cas del programa de simulació). 
Fa falta personal tècnic format en eficiència energètica. 
Es veuen els resultats a llarg termini (cal desenvolupar l’eina). 
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Punts forts 
Fa una caracterització fàcil d’un parc concret d’habitatges. 
Es necessita poc temps per introduir-hi les dades. 
 
Amenaces 
Es poden arribar a no assolir els terminis d’implantació de la directiva EPBD 
(gener del 2009). 
Manca inversió econòmica per part de l’Administració. 
Falta personal tècnic per desenvolupar l’eina. 
Es poden arribar a resultats erronis si la simplificació de la llista de control no està 
ben feta. 
S’han rebut crítiques per part d’enginyers pel grau de simplificació de l’eina. 
No hi ha prou fermesa política per tirar endavant la implantació de l’eina. 
 
Oportunitats 
Genera un coneixement alt del parc existent. Per exemple, desenvolupa bases de 
dades de seccions constructives típiques per edificis existents (no cal tenir el 
mateix grau de detall que en el cas del programa de simulació). 
Facilita l’extrapolació de resultats. 
Simplifica el control per part de les administracions competents. 
És una bona eina per als projectistes per comparar diferents actuacions de 
rehabilitació energètica (activa i passiva). 
Permet fer unes primeres recomanacions de rehabilitació per a l’habitatge o 
l’edifici certificat. 
A Catalunya pot anar acompanyada dels ITE que s’hauran de fer a tots els 
habitatges. 
 

 

 
3. CERTIFICACIÓ A PARTIR DE LES DADES DELS CONSUMS REALS 
 

 
Punts febles 
No és una caracterització energètica de l’edifici, ja que els resultats estan lligats 
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al comportament de la persona usuària i no es necessiten dades de l’edifici. 
Es desaprofita l’oportunitat de la repercussió d’implantar la directiva EPBD a tots 
els agents implicats (projectistes, administracions, enginyers, promotors, usuaris, 
etcètera). 
Es perd l’oportunitat d’analitzar i de promoure la rehabilitació energètica 
d’habitatges. 
No es compleixen els propòsits de la directiva EPBD només amb les dades de 
consum, cal lligar-les amb unes dades mínimes de l’edifici. 
 
Punts forts 
Cap. 
 
Amenaces 
Dificultats dels subministradors d’energia per obtenir dades.  
 
 
Oportunitats 
Cap. 
 

a) Impulsar l’augment del coneixement del parc d’habitatges construït pel sector públic 
i privat. 

b) Estimular la formació del personal tècnic de manteniment i de rehabilitació en les 
opcions de rehabilitació dirigides a millorar l’eficiència energètica. 

 c) Augmentar els recursos (tècnics i econòmics) destinats als ajuts o a les eines de 
suport financer a les actuacions de rehabilitació energètica de l’habitatge privat i públic, 
per tal de donar suport als propietaris i als llogaters de l’habitatge.  

d) Cercar esquemes nous de finançament de la rehabilitació energètica del sector 
privat, mitjançant el treball conjunt amb empreses distribuïdores i/o gestores d’energia, 
com també amb entitats bancàries. 

e) Involucrar tots els agents que intervenen en el cicle de l’energia a la llar per trobar 
una estratègia comuna per a la millora energètica del parc d’habitatges construït. 
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f) Definir polítiques per superar les barreres en la rehabilitació energètica de l’habitatge 
social, tenint en compte la previsió d’augment de la factura energètica, que ajudarà a 
impulsar les actuacions de rehabilitació energètica. 

g) Millorar la comunicació amb els propietaris de l’habitatge social amb l’objectiu 
d’augmentar l’accés als ajuts per a la rehabilitació energètica d’un nombre més gran 
de propietaris i sensibilitzar-los perquè facin un ús més eficient de l’energia a la llar i un 
manteniment més gran dels habitatges. 

h) Finalment, definir un marc legal que faciliti i promogui la rehabilitació de l’habitatge 
existent per millorar-ne la qualitat i integrar criteris energètics com un procés habitual 
en la rehabilitació. 

Dirigides a les empreses gestores d’habitatge social a Espanya 

a) Augmentar el coneixement del parc d’habitatges social construït (en el cas de 
Catalunya, ampliar aquest coneixement al parc construït des de l’any 1975 fins al 
2006). 

b) Formar personal tècnic de la mateixa empresa de manteniment i de rehabilitació en 
les opcions de rehabilitació dirigides a millorar l’eficiència energètica i a conèixer les 
implicacions de la implantació de la directiva EPBD a la seva feina diària. 

c) Incrementar els recursos destinats a gestionar actuacions de rehabilitació energètica 
de l’habitatge social, per tal de donar suport als propietaris i als llogaters de l’habitatge.  

d) Comprovar el model de serveis energètics (ESCO) en habitatge social de lloguer. 

e) Millorar la comunicació amb el veïnat de l’habitatge per involucrar-lo en els 
processos de rehabilitació energètica i augmentar la sensibilització i la participació 
d’aquestes persones, amb l’objectiu que facin un ús més eficient dels recursos, i, com 
a conseqüència, n’estalviïn. 

f) Fomentar la cultura del manteniment i impulsar un canvi de mentalitat. Una manera 
és promoure el treball col·lectiu de les comunitats de veïns o de les associacions de 
barris. 

g) Involucrar tots els agents que intervenen en el cicle de l’energia a la llar per trobar 
una estratègia comuna per a la millora energètica del parc d’habitatges construït. 
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h) Treballar conjuntament amb països amb problemàtiques comunes (pel que fa a la 
gestió i a la rehabilitació de l’habitatge social) i amb climatologies semblants (eines per 
a la certificació energètica i la importància de la refrigeració) a les de Catalunya i a les 
de l’Estat espanyol, i buscar sinergies a l’hora d’implantar la directiva EPBD i 
desenvolupar estratègies per rehabilitar energèticament l’habitatge social. 

Dirigides als propietaris d’habitatge privat  

a) Fer un manteniment dels habitatges i dels edificis (segons el llibre de l’edifici en 
promocions construïdes recentment). 

b) Invertir per millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges mitjançant les línies 
d’ajuts que facilita l’Administració. 

c) Fer servir els habitatges privats d’una manera energèticament responsable.  

Dirigides a la Comissió Europea (responsable del desenvolupament de la directiva 
EPBD)  

a) Augmentar els terminis que s’estableixen a la directiva EPBD per implantar la 
certificació en edificis existents (posteriors al gener del 2009). 

b) Promoure l’intercanvi de coneixement entre països amb un parc d’habitatges, una 
climatologia i un perfil de propietat dels habitatges semblant per poder desenvolupar 
estratègies i eines de certificació comunes (especialment als països amb una dificultat 
d’implantació més gran de la directiva i quant a l’anàlisi de les necessitats de 
refrigeració dels països de la regió mediterrània). 

c) Analitzar, seleccionar i validar les metodologies més eficients quant a costos per 
certificar edificis existents i difondre’n els resultats entre els països de la UE.  

d) Desenvolupar polítiques per sensibilitzar els diferents agents implicats en l’estalvi 
d’energia a la llar, des de les empreses gestores d’habitatge fins a les persones 
usuàries. 
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