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PROJECTE EUROPEU RESHAPE 

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

INTRODUCCIÓ 

Al primer Butlletí informatiu , de maig de 2006, es van presentar el projecte Reshape i els seus objec-
tius així com l’estat de la qüestió de la implantació de la Directiva 2002/91/CE d’Eficiència Energètica 
en els Edificis a l’Estat Espanyol. 

En el present butlletí es presentaran les novetats en la implementació de la directiva sobre eficiència 
energètica en l’edificació mitjançant l’aprovació del Real Decreto sobre certificació energètica d’edificis 
de nova construcció, així com les tasques que desenvolupen d’Adigsa dins els projecte RESHAPE. 

Actualitzant les dades sobre l’estat de la transposició de la directiva sobre eficiència energètica a 
l’Estat espanyol s’observa que: 

1. L’establiment dels requisits mínims d’eficiència energètica per a edificis de nova construcció 
mitjançant el Código Técnico de la Edificación (CTE)  ja es va definir  mitjançant l’aprovació del docu-
ment bàsic HE sobre estalvi d’energia (març de 2006) 

2. L’establiment del marc en que es desenvolupa la certificació energètica d’edificis queda definit 
per:  

a. Pel que fa a la certificació d’edificis de nova construcció, per l’aprovació del Real Decreto 
47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificaci-
ón de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

b. Pel que fa a la certificació d’edificis existents la directiva dóna de termini fins a finals de 
l’any 2009 per a la seva transposició.  

3. La necessitat d’inspeccions periòdiques de calderes i aires condicionats (pendent d’aprovació 
del nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis). 
 

REAL DECRETO 47/2007 SOBRE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 

Amb la recent aprovació del RD 47/2007 queda finalment definit el marc de la certificació dels edificis 
de nova construcció en l’Estat espanyol. Els aspectes més destacables d’aquesta normativa són: 

- Es defineix el procediment bàsic per a la qualificació energètica d’edificis. 

- S’estableixen les condicions tècniques i administratives de certificació de projectes i edificis 
acabats. 

- Es defineix  l’etiqueta energètica per a edificis amb un format únic a tot l’Estat espanyol. 

Els edificis objecte d’aquest RD són: 

- Edificis de nova construcció 

- Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents amb una superfície útil superior a 
1000 m2 o que es renovi més del 25% del total dels seus tancaments. 

Es repeteix el mateix àmbit d’aplicació que a l’apartat 1.1.1. de la secció HE-1 de demanda energè-
tica del CTE. 
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Hi ha dues metodologia per a qualificar els edificis: 

- Opció general, és mitjançant el programa de referència CALENER o d’altres reconeguts per al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda. 

- L’opció simplificada, de caràcter prescriptiu, que es troba actualment com a de document 
d’interès a la plana de l’IDAE. 

TASQUES EN QUÈ S’ESTRUCTURA EL PROJECTE I ESTAT DE DESENVOLUPAMENT 

Des del projecte Reshape s’han iniciat diverses tasques internes per a l’aplicació de la certificació ener-
gètica en una mostra important del parc d’habitatges d’Adigsa. El projecte s’estructura en les següents 
línies de treball: 

WP 1: Coordinació. 

WP 2: Avaluació de l’eficiència energètica d’un grup d’habitatges de cada país participant i integració 
de les certificacions en els processos operacionals de cada país. 

WP 3: Desenvolupament d’estratègies de millora de l’eficiència energètica en edificis. 

WP 4: Desenvolupament d’eines de suport i materials per a la formació. 

WP 5: Difusió del projecte. 

WP 6: Difusió per part del coordinador del projecte. 

El desenvolupament de les tasques 2, 3 i 4 s’han estructurat de la següent manera: 

 

Durant l’execució de les tasques descrites s’ha observat una sèrie de barreres per a l’execució del pro-
jecte. Les principals són: 

Anàlisi del parc d’habitatges Selecció d’eines 

Selecció edificis referència  Formació a tècnics 

Avaluació amb Lider i Calener vyp o 
programa alternatiu 

CONCLUSIONS 

Guies o material de suport 

Enquesta Usuaris 

Extrapolació de resultats 

Anàlisi de millores 

Jornada-taller 
d’experts 

Tasques realitzades Tasques en curs Tasques previstes 
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• l’estat poc madur de la certificació energètica a Catalunya, sobretot pel que fa a edificis exis-
tents. 

• el fet d’haver treballat amb eines en desenvolupament (diferents versions de Lider i Calener)  
• elevada complexitat de les eines existents Lider - Calener vyp. 
• necessitat de molt de temps per a passar un edifici per Lider de forma acurada (unes 20  hores 

aproximadament, incrementada per la falta d’experiència prèvia dels tècnics i la falta inicial de 
suport d’experts en el programa). 

• la complexitat i diferències que hi ha entre habitatges d’un mateix edifici, sobretot pel que fa 
instal·lacions de calefacció, ja que aquestes no són centralitzades i la selecció del tipus 
d’instal·lació està en mans de l’usuari. 

En una reflexió feta pels dels tècnics que han introduït dades es destacava: la dificultat per inter-
pretar alguns aspectes del programa (per exemple ponts tèrmics en Lider), la poca flexibilitat del 
programa (per exemple esmenar errors o copiar i enganxar opcions repetides); obliga a moltes 
simplificacions, la necessitat d’introduir un mateix sistema de calefacció tantes vegades com habi-
tatges hi ha, la impossibilitat de copiar opcions (per exemple a Calener vyp), etc. 

Aquests aspectes comentats, però, són també una oportunitat per a que el projecte Reshape generi 
una informació de base útil a les diferents administracions responsables de definir el marc de la certifi-
cació energètica d’edificis existents. Al mateix temps permetrà recopilar experiències de rehabilitació 
energètica en altres països i poder avaluar accions de millora en edificis existents. Un objectiu assolit 
ha estat preparar a un grup de tècnics per a la futura aplicació de la certificació en habitatges existents. 

 
 
 
SOCIS DEL PROJECTE 

 
 

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 Txe-
ca www.svn.cz 

ADIGSA, empresa pública ADIGSA Espanya www.adigsa.org 
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CALENDARI DEL PROJECTE 
 
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 del paquet de tasques 1, 2, 3 i 5 
05/2006 Publicació de primer butlletí informatiu 
10/2006 Reunió socis a Praga, República Txeca 
03/2007 Publicació segon newsletter 
03/2007 Primera jornada - taller d’experts 
04/2007 Reunió socis a Barcelona 
 
NOTÍCIES D’INTERÈS 
 
Dates Actuació 
17/03/2006 Aprovació del Codigo Técnico de la Edificación 

 http://www.vivienda.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=1
78 

02/2007 Procedimiento Simplificado para Certificación de Viviendas que cumplen estric-
tamente los requisitos del CTE-HE 

 http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Do
cumentos/ 

21/03/2007 
Aprovació del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Proce-
dimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. 

 http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Do
cumentos/ 

 
ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

Organisme 
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 
 

Ayuntamient ode 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 
 

Agència d’Energia de Barcelona (notícies, ordenances, etc.) 
 http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/noticies.htm 
 


