
                 RESHAPE – Butlletí informatiu 1                                                           
                 Maig 2006    

 

 www.adigsa.org 

 
PROJECTE EUROPEU RESHAPE 

“Rehabilitació de l’habitatge social i preparació activa per a la 
directiva d’eficiència energètica en l’edificació” 

 
ANTECEDENTS 
 
Les fonts energètiques convencionals, com ara els combustibles fòssils i nuclears, provenen 
majoritàriament de recursos externs i tenen associats diferents impactes ambientals (emissions 
de CO2, generació de residus nuclears, etc.). Per altre banda, el sector de l’habitatge i serveis, 
format, en la seva majoria per edificis, és responsable de gairebé del 40% del consum final 
d’energia de la Comunitat Europea, i a més segueix en fase de creixement1.  
 
La Comissió Europea, mitjançant la Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica en els 
Edificis, fa una aposta clara per a la reducció de la demanada energètica mitjançant una millora 
de l’eficiència energètica dels edificis. 
 
D’aquesta manera, la transposició de la Directiva sobre eficiència energètica es divideix en tres 
aspectes principals: 
1. L’establiment dels requisits mínims d’eficiència energètica per a edificis de nova 

construcció mitjançant el Código Técnico de la Edificación en el document bàsic HE sobre 
estalvi d’energia (aprovat el passat mes de març de 2006) 

2. L’establiment del marc en que es desenvoluparà la certificació energètica d’edificis 
(article 7 de la directiva 2002/91 relativa a l’eficiència energètica de l’edificació). Aquesta 
part de la directiva està pendent de transposició. 

3. La necessitat d’inspeccions periòdiques de calderes i aires condicionats. 
 
Per a l’aplicació dels punts 2 i 3 de la directiva es contempla un termini extra de 3 anys a 
comptar des del 4 de gener de 2006. En aquest sentit, en l’esborrany de Real Decret d’octubre 
de 2005 que ha de transposar l’apartat de la directiva referent a la certificació energètica 
d’habitatges, es defineix com a àmbit d’aplicació de la certificació només els “edificis de nova 
construcció” i els “existents de més de 1000 m2 útils en els que es modifica, reforma o rehabilita 
més del 25% del total dels seus tancaments”2. D’aquesta manera encara no queda definit si, a 
nivell d’estat espanyol, caldrà certificar la resta d’edificis existents i de quina manera, tot i la 
clara voluntat de la directiva de que si estiguin inclosos. 
 
LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model provisional de certificació energètica d’edificis3 

                                                 
1 Font: Directiva 2002/91/CE sobre Eficiència Energètica en els Edificis. 
2 Font: Esborrany d’octubre de 2005 del Real Decreto por el que se aprueba  
el procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva  
construcción. 
3 Font: Esborrany d’octubre de 2005 del Real Decreto por el que se aprueba  
el procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva 
construcción. 

La certificació energètica d’edificis és una eina que incideix tant en 
la millora de l’eficiència energètica, com en la promoció d’energies 
renovables i, d’una manera més indirecta, en la millora de l’ús de 
l’habitatge, donant un “nota” d’eficiència energètica a edificis nous i 
existents. D’aquesta manera es premiarà als edificis més ben 
aïllats, amb instal·lacions més eficients i que utilitzin energies 
renovables, etc. Es facilitarà aquesta informació als usuaris de 
l’edifici (propietaris o llogaters) i, al seu torn, es donaran 
recomanacions per a poder millorar la “nota”, és a dir, l’eficiència 
energètica dels seus habitatges. Es preveu que aquesta nota es 
simbolitzi de manera molt semblant a la certificació d’eficiència 
energètica d’electrodomèstics que ja existeix en l’actualitat.

 

Menos 

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 

Calificación Energética de Edificios 
proyecto/edificio terminado 
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QUE ÉS EL PROJECTE RESHAPE?  
 
El RESHAPE- Retrofitting Social Housing Preparation for EPBD (Rehabilitació de l’habitatge 
social i preparació activa per a la directiva d’eficiència energètica en l’edificació) és un projecte 
subvencionat per la UE mitjançant el programa Intelligent Energy – Europe (IEE). Aquest 
programa subvenciona la promoció de l‘eficiència energètica i les fonts d’energies renovables. 
D’aquesta manera la UE promou la producció i l’ús de l’energia d’una manera més intel·ligent i 
pretén l’augment de l’ús d’energies renovables.  
 
Aquest projecte té un durada d’uns 30 mesos (des de Març de 2006- Agost 2009) i un 
pressupost total (entre tots els socis) de 892.970 € (subvencionat en un 50% per la CE). 
 
Objectius generals: 
 
Els objectius principals a curt termini són: 

1. Superar les barreres per a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica dels edificis 
existents en el sector de l’habitatge social proporcionant eines pràctiques amb guies, 
exemples de bones pràctiques i formació. 

2. Accelerar la implementació de la Directiva Europea sobre l’eficiència energètica en 
edificis per part dels agents que intervenen en l’habitatge social (en vigor a partir 
4/1/2006) 

3. Augmentar el coneixement i canvi d’actitud del agents de l’habitatge social sobre 
solucions de la rehabilitació 

A llarg termini el RESHAPE pretén: 
4. Contribuir de manera substancial a les polítiques de la UE i compromisos de Kyoto per 

reduir les emissions de CO2 en el sector dels edificis. 
 
Descripció de les principals tasques a desenvolupar: 
 
Per a assolir aquest objectius el projecte contempla les tasques següents:  
o Aplicar en casos pràctics la nova directiva sobre certificació energètica de l’edificació, 

així com integrar els resultats de la certificació en els processos d’informació.  
o Demostrar el valor afegit de la certificació energètica. Les dades obtingudes de la 

certificació energètica dels edificis permet desenvolupar eines i estratègies integrades 
d’aplicació de millores energètiques a nivell del parc d’edificis existent. 

o Desenvolupar eines pràctiques de suport (guies, materials de formació, exemples de 
millors pràctiques) que permetin als actors del sector de l’habitatge planificar la integració 
de la cerificació energètica en els seus circuits de treball, en la definició i planificació de les 
estratègies de millora de l’eficiència energètica i la seva comunicació als propietaris o 
llogaters dels habitatges. 

o Crear un plataforma europea per l’intercanvi d’experiències relacionades amb la 
certificació energètica, els escenaris de rehabilitació i la capacitat de l’edificació en el 
sector de l’habitatge social. 

o Difusió dels resultats del projecte a un extens rang d’actors involucrats en l’habitatge 
social a Europa. 

 
Resultats esperats: 
o Descripció de la qualitat energètica de 6 grups d’edificis de 6 països diferents. 
o Descripció en els diferents països participants en el projecte del procés d’integració de la 

certificació energètica en els processos de treball dels diferents actors del sector de 
l’habitatge. 

o Avaluació energètica d’un grup d’habitatges socials com a eina de gestió per a la 
definició d’estratègies per a la millora de l’eficiència energètica dels mateixos. 

o Escenaris de millora d’eficiència energètica aplicats en els diferents països participants. 
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o Desenvolupament de 10 eines pràctiques que ajudaran als actors involucrats en 

l’habitatge social a planificar la integració de la certificació energètica dels edificis en 
els seus processos de treball, planificar les estratègies de millora d’eficiència energètica,  

o així com la comunicació dels resultats de la certificació als propietaris o llogaters dels 
habitatges. 

o Els membres del sector de l’habitatge social de tota Europa seran informats dels 
resultats del projecte per tal de que en facin ús per a facilitar la implantació de la directiva 
de certificació energètica en edificis.  

o A llarg termini: contribuir a la reducció del consum energètic, millorar la qualitat de vida 
en els habitatges socials, reducció del consum i dependència dels combustibles fòssils. 

 
D’aquesta manera, Adigsa, mitjançant la seva participació en aquest projecte, pretén avançar-
se a la transposició de la directiva i, mitjançant la certificació d’un grup d’edificis de referència, 
conèixer l’eficiència energètica del parc d’habitatges que gestiona i avaluar la comunicació 
d’aquesta informació a propietaris i llogaters dels mateixos. Al mateix temps es recolliran 
informació sobre bones pràctiques en rehabilitació i millora de l’eficiència energètica a nivell 
d’estat espanyol. 
 
SOCIS DEL PROJECTE 

 
CALENDARI PROJECTE (FITES PRINCIPALS):  

 
NOTÍCIES D’INTERÈS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom del soci Acrònim País Link 
Ecofys B.V. Ecofys Països 

Baixos 
www.ecofys.com 

Woonstichting Etten-Leur Woonwel Països 
Baixos 

www.woonwel.nl 

De Zonnige Kempen CV DZK Bèlgica  www.zonnigekempen.be 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij VHM Bèlgica www.vhm.be 
3E nv 3E Bèlgica www.3e.be 
Estonian Union of Housing Co-
operative Associations 

EKYL Estònia www.ekyl.ee 

Bulgarian Housing Association BHA Bulgària www.nitap.org/bulgaria 
Black Sea Regional Energy Centre BSREC Bulgària www.bsrec.bg 
Stredisko pro Efektivni Vyuzivani 
Energie 

SEVEn República 
Txeca 

www.svn.cz 

ADIGSA, empresa pública ADIGSA Espanya www.adigsa.org 

Dates Actuació 
03/2005 Presentació de la proposta a la UE 
12/2005 Firma de Contracte definitiu amb la UE 
03/2006 Reunió d’inici del projecte a Etten-Leur, Països Baixos 
03/2006 Inici dels treballs 

Dates Actuació 
17/03/2006 Aprovación del Codigo Técnico de la Edificación 
 http://www.vivienda.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=178
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ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 
 
 
 
 
 

Organisme Actuació 
Ministerio de 
la Vivienda 
(normativa 
estatal de 
referència, 
notícies sobre 
l’aprovació del 
CTE, altres) 
 

http://www.vivienda.es/es/index.php 

Código 
Técnico de la 
Edificación 
(continguts 
del CTE per a 
descarregar) 

http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33 

Ente Vasco 
de la Energia 
(Sistema 
voluntari  de 
certificació 
energètica 
pròpia del 
País Basc) 

http://www.eve.es/index_hc.asp 
 

Ajuntament 
de Sevilla 
(Ordenança 
para la gestió 
local de la 
energia - 
apartat 
certificació 
energètica) 

http://www.sevilla.org/medioambiente/normativa/ORDENANZAS_28_12.pdf 

IDAE 
(edificació i 
estalvi 
energia) 

http://www.idae.es/index.asp?i=es 

ICAEN 
(edificació i  
estalvi 
energia) 

http://www.icaen.net/index.jsp?idmenu=24&mtipo=A&nombre= 
Tecnologies%20eficients%20MTD 
 

Agencia 
d’Energia de 
Barcelona 
(notícies, 
ordenances, 
etc.) 

http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/noticies.htm 


