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1. Introducció 
En aquest document es proposa el protocol a seguir per realitzar un certificat energètic 
a edificis i el protocol per verificar el compliment dels requisits mínims.  
El marc normatiu inclou la normativa estatal en matèria de Certificació Energètica 
d’Edificis: 

• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energètica de los edificios. 

o Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 

Els autors d’aquest document pertanyen al grup de recerca GREiA de la Universitat de 
Lleida, amb més de vint anys d’experiència en recerca lligada amb l’eficiència energètica 
i l’estalvi d’energia en àmbits de l’edificació i de la indústria. El GREiA ha participat en 
nombrosos projectes de recerca i innovació, com a coordinadors o membres de consorcis 
multidisciplinaris tant a nivell Europeu com nacional o local, o en projectes amb empreses 
relacionats amb el desenvolupament de noves tecnologies, materials, o estratègies de 
control capaços d’aconseguir una reducció del consum energètic en edificis o en 
instal·lacions industrials de diverses tipologia, a diferents escales o rangs de 
temperatura. 
A banda de l’experiència investigadora, els autors d’aquest document tenen una 
destacable trajectòria com a docents universitaris a l’Escola Politècnica Superior de la 
Universitat de Lleida, impartint vàries assignatures en l’àmbit de l’energia. Destaca la 
participació com a docents en l’assignatura “Control, certificacions auditories 
energètiques” del Màster en Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida i la direcció 
de treballs de fi de grau que tenien per objectiu realitzar auditories energètiques en 
edificis. A més, durant molts anys, el grup es va dedicar a realitzar activitats de formació 
de professionals interessats en aprendre a utilitzar els equips de mesura més habituals 
emprats en la realització de certificacions i auditories energètiques. 
L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible va ser aprovada per l’Organització de 
les Nacions Unides l’any 2015 per contribuir al desenvolupament mundial sostenible, que 
sigui capaç d’aconseguir la prosperitat tot assegurant la protecció del planeta. Per això, 
es van proposar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a complir fins l’any 
2030, els quals requereixen la col·laboració de tothom, tant per part de les 
administracions o del sector privat, com de la societat civil. En alguns dels ODS es fa 
referencia a l’eficiència energètica i a l’ús d’energies renovables, així com fomentar la 
urbanització inclusiva i sostenible per assegurar unes ciutats i pobles més inclusius, 
segurs i sostenibles.  
Les administracions locals tenen la capacitat de desenvolupar les seves pròpies 
estratègies i models de gestió per impulsar la inversió local amb valor econòmic (estalvi 
energètic), social (estabilitat i especialització de llocs de treball) i ambiental (reducció 
emissions CO2) en àmbits sectorials estratègics per a un nou model econòmic. Aquest 
tipus de millores és capaç de dinamitzar la prestació de béns i serveis locals del sector 
de la construcció i serveis auxiliars. El sector de l’eficiència energètica i l’impuls 
d’implementació de fonts d’energia renovable s’ha identificat com a estratègic en l’impuls 
de la transformació econòmica del territori (PECT Green&Circular).  
L’eficiència energètica dels edificis és un factor clau en la transició energètica cap a un 
model energètic net, renovable, distribuït i democràtic. És per tant necessari donar 
empenta als projectes de millora de l’eficiència energètica, ja que, segons l’Institut Català 
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de l’Energia (ICAEN), el 60% del parc d’habitatges a Catalunya és anterior al 1980, que 
és quan es va iniciar el marc normatiu obligatori de l’aïllament tèrmic. Això significa que 
el parc d’habitatges existent té una etiqueta energètica clarament ineficient, que fa que 
la factura energètica de molts edificis sigui considerable. Una de les solucions per alleujar 
aquest problema és dotar els nostres habitatges d’elements i estratègies capaços de 
reduir la demanda energètica. La part positiva és que, després de molt anys d’esforços 
per part dels professionals del sector, com ara arquitectes, enginyers i investigadors, ja 
estem en possessió del coneixement i les eines necessàries per aconseguir edificis amb 
una pell altament eficient, en els quals l’aportació de les màquines sigui mínima. 
La manera de poder valorar les característiques energètiques d’un edifici, tals com la 
seva eficiència energètica, i conèixer la despesa energètica anual aproximada és a través 
de la certificació energètica d’edificis. El certificat d'eficiència energètica de la totalitat o 
part d'un edifici, segons correspongui, proporciona informació útil a l'hora de comprar o 
llogar un habitatge. 
Les exigències relatives a la certificació energètica d'edificis que estableix la Directiva 
2002/91/CE del Parlament Europeu i de Consell, de 16 de desembre de 2002, es van 
traslladar al Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual es va aprovar un 
procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova 
construcció. 
Amb posterioritat, la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i de Consell, de 16 de 
desembre de 2002, ha estat modificada mitjançant la Directiva 2010/31/UE del 
Parlament Europeu i de Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica 
dels edificis, circumstància que ha obligat a traslladar de nou a l'ordenament jurídic 
espanyol les modificacions que introdueix respecte a la Directiva modificada. 
Si bé aquesta transposició podria realitzar-se mitjançant una nova disposició que 
modifiqués el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, i que alhora completés la 
transposició contemplant els edificis existents, sembla pertinent que es realitzi mitjançant 
una única disposició que, refonent les parts vàlides de la norma de 2007, la derogui i 
completi, incorporant les novetats de la nova directiva i ampliï el seu àmbit a tots els 
edificis, inclosos els existents. 
En conseqüència, mitjançant aquest Reial decret es transposa parcialment la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 19 de maig de 2010, pel que fa a la 
certificació d'eficiència energètica d'edificis, refonent el Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, amb la incorporació del Procediment bàsic per a la certificació d'eficiència 
energètica d'edificis existents. 
El Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la 
certificació de l'eficiència energètica dels edificis, va entrar en vigor l'endemà de la 
publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat nº 89 (13/04/2013), sent voluntària la seva 
aplicació fins a l'1 de juny de 2013. A partir d'aquell moment, la presentació o posada a 
disposició dels compradors o arrendataris del certificat d'eficiència energètica seria 
exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d'aquella 
data. 
A Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de 
disposar d’un certificat energètic, i des de l'1 de juny de 2013 també és obligatori per 
als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin. Alhora, l’àmbit d’aplicació 
inclou els edificis o parts d'edificis que una autoritat pública ocupi amb més de 250 m2 i 
siguin freqüentats habitualment pel públic (RD 235/2013). 
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D'altra banda, i com el seu propi nom indica, l'esmentat RD 235/2013 estableix el 
procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis. Aquest 
procediment serà desenvolupat per l'òrgan competent en aquesta matèria de la 
Comunitat Autònoma corresponent, encarregat també del registre de les certificacions 
en el seu àmbit territorial, el control extern i la inspecció. 
El certificat d’eficiència energètica té com principal objectiu conscienciar la societat de la 
necessitat de l’estalvi energètic en edificis encarat a reduir les emissions de gasos l’efecte 
hivernacle, els quals provoquen l’escalfament global del planeta, a més de minimitzar la 
dependència externa en matèria d’energia. 
El certificat conté un informe per avaluar les característiques energètiques de l'habitatge 
en comparació amb la mitjana de la seva zona climàtica. En aquest certificat, i mitjançant 
una etiqueta d'eficiència energètica, s'assigna a cada edifici una classe energètica 
d'eficiència, que variarà des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la 
classe G, per als menys eficients. També conté una estimació de l'estalvi econòmic que 
es podria aconseguir si s'apliquessin mesures per reduir el consum energètic. En el cas 
d'edificis existents, el certificat també incorpora recomanacions i millores proposades per 
aconseguir un comportament energètic de l’habitatge més eficient, augmentar el confort  
i reduir la despesa energètica. 
La informació que aporta el certificat passa a formar part del valor intrínsec dels 
habitatges ja que proporcionen als compradors, llogaters i usuaris una orientació relativa 
sobre el seu consum energètic. Això fa que el mercat immobiliari segmenti el preu de 
venda i lloguer en funció del seu consum energètic. Al mateix temps, una inversió amb  
l’objectiu de millora energètica repercutirà en el preu de venda o lloguer en plantejar la 
rehabilitació des d’un punt de vista energètic i no únicament funcional. 
Estan obligats a certificar energèticament els immobles següents: 

• Edificis de nova construcció. 
• Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, 

sempre que no disposin d'un certificat en vigor. 
• Edificis o parts d'edificis en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil 

total superior a 250 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic. 
No obstant això, hi ha algunes excepcions: 

• Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en 
raó del seu particular valor arquitectònic o històric. 

• Edificis o parts d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a 
activitats religioses. 

• Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a 
dos anys. 

• Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part 
destinada a tallers, processos industrials. 

• Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2. 
• Edificis que es comprin per a reformes importants o demolició. 
• Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús sigui inferior a quatre mesos 

a l'any, o bé durant un temps limitat a l'any i amb un consum previst de energia 
inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l'any, sempre 
que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge. 

La qualificació energètica implica la generació de dos documents que acompanyen el 
certificat energètic: 
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1. L’etiqueta de qualificació energètica, la qual reflecteix l’eficiència energètica de 
l’edifici mitjançant els indicadors següents: 
• Consum d’energia en kWh/(m2·any), necessari per assolir les condicions de 

confort establertes en condicions normals de funcionament i ocupació. 
• Emissions de CO2 en kg/(m2·any), derivades del consum d’energia mencionat 

més amunt, i en funció de l’energia primària utilitzada pels equips. 
2. Informe de despesa energètica de l’edifici, el qual ofereix informació pràctica i 

entenedora del consum d’energia de l’edifici o habitatge i de l’estalvi que 
s’aconseguiria amb l’aplicació de les mesures de millora proposades en el cas 
d’edificis existents. 

La Figura 1 mostra uns exemples gràfics de certificat, etiqueta i informe de despesa 
energètica.   

   
(a) (b) (c) 

Figura 1. Exemple de (a) certificat, (b) etiqueta i (c) informe de despesa energètica. 
Font: ICAEN. 

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica segueix un procés ben definit. El 
propietari, després d’informar-se de la necessitat de certificar energèticament el seu 
immoble, ha d’encarregar la certificació energètica a un tècnic o empresa competent que 
presti aquest servei. Un cop seleccionada l'oferta que el propietari consideri més 
adequada, es tancarà l'encàrrec del certificat energètic i es delega la seva tramitació 
administrativa per mitjà de l’ICAEN, en base al seu model de representació proporcionat 
per a aquesta entitat. 
El tècnic certificador es presenta a l'immoble per inspeccionar l’edifici o part de l’edifici 
per tal de realitzar la recollida d’informació i la presa de dades i mesuraments necessaris. 
La certificació energètica que emeti el tècnic o empresa anirà acompanyada de propostes 
i recomanacions viables per a la millora d’eficiència energètica per aconseguir una millora 
de la qualificació. Un cop obtinguda la certificació, s’ha de tramitar el certificat d’eficiència 
energètica corresponent, de forma telemàtica, a través de l’ICAEN per a l’obtenció de 
l‘etiqueta energètica i per inscriure’l al Registre públic d’edificis amb certificat d’eficiència 
energètica. Finalment, es lliura el certificat i l’etiqueta al propietari sol·licitant. D'aquesta 
manera l'administració controlarà si un immoble té o no el certificat. A més, en cas de 
venda, el notari té l'obligació de sol·licitar l'etiqueta energètica en el moment de la 
signatura de la venda. 
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El certificat i l’etiqueta tenen una validesa de 10 anys, després del qual serà necessari 
renovar-los. No obstant això, si es considera que l’eficiència energètica de l’edifici pot 
haver canviat com a resultat d’una intervenció posterior, hi ha la possibilitat, de forma 
voluntària, de tornar a realitzar la certificació de l’edifici per actualitzar el certificat. 
El propietari del certificat i de l’etiqueta corresponent tindrà l’obligació d’exhibir l’etiqueta 
en tota oferta, promoció i publicitat adreçada a la venda o lloguer i transferir els originals 
al nou propietari com a annex al contracte de venda. Si es tracta de lloguer, s’ha de 
posar a disposició del llogater una còpia del certificat. En el cas d’edificis o unitats 
d’edifici, ocupats per una autoritat pública i freqüentats habitualment pel públic, amb 
una superfície útil superior a 250 m2, l’etiqueta s’ha d’exhibir en un lloc destacat. 
El RD 235/2013 també defineix els tècnics competents que poden realitzar les 
certificacions d’eficiència energètica. Els professionals competents per realitzar i signar 
un certificat d’eficiència energètica d’un edifici existent són: arquitectes, arquitectes 
tècnics, enginyers i enginyers tècnics. 
Un punt clau en la realització de certificacions energètiques es la identificació de les 
propostes o mesures de millora del comportament energètic actual de l’edifici. La 
normativa actual en matèria de certificacions energètiques no comporta la obligatorietat 
d’implementar una o vàries de les mesures identificades en la certificació. No obstant, 
per aconseguir una reducció efectiva i considerable del consum d’energia associat als 
edificis per assolir alguns dels objectius de les polítiques actuals en matèria de 
desenvolupament sostenible, l’aplicació de les propostes de millora juga un paper 
important.  
Per poder diagnosticar de manera objectiva i fiable el grau d’eficiència energètica d’un 
edifici, l’auditoria o diagnòstic energètic és una peça clau que permet identificar les 
oportunitats de millora i potenciar les inversions en projectes d’estalvi energètic i 
energies renovables. Mitjançant una auditoria energètica a un centre consumidor 
d’energia es pot aconseguir la informació necessària per establir un full de ruta amb una 
estratègia de millora contínua del seu consum energètic. 
L'auditoria energètica és una avaluació amb la finalitat de disminuir els costos energètics. 
El terme abasta un àmbit molt ampli en funció de la profunditat amb què es realitzi 
l’estudi, podent anar des d'un simple informe de propostes de millores fins a un estudi 
detallat d'aquestes millores. Una auditoria energètica és una inspecció, estudi i anàlisi 
dels fluxos d’energia en un edifici, procés o sistema amb l’objectiu de comprendre 
l’energia dinàmica del sistema estudiat. 
Les auditories energètiques també poden definir-se com estudis integrals mitjançant els 
quals s'analitza la situació energètica a l'edifici i les instal·lacions que el constitueixen. 
Aquesta anàlisi es fa comparant canvis, accions i modificacions amb l'objectiu d'obtenir 
un conjunt harmònic i òptim de solucions que condueixin a una despesa energètica 
menor, amb una millora dels serveis prestats, una major durabilitat dels equips i un 
augment en la sensació de confort de l’usuari de les instal·lacions. Respecte a aquest 
últim aspecte, l'Associació Americana d'Enginyeria de Calefacció, Refrigeració i 
Climatització (ASHRAE), el sintetitza mitjançant la seva màxima "people is first", i és un 
principi que mai s'ha de supeditar a preceptes tècnics o econòmics perquè, com és ben 
sabut, el confort humà ha de ser el primer valor. 
Els objectius generals que persegueix la realització d'auditories energètiques són: 

• Fomentar l'ús racional de l'energia. 
• Promoure la utilització d'energies renovables o noves tecnologies d'alta eficiència 

energètica per reduir les emissions de CO2. 
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• Millorar la gestió energètica mitjançant la implantació de sistemes de gestió 
altament desenvolupats. 

A nivell pràctic, les auditories energètiques persegueixen els següents objectius: 
• Obtenir dades sobre consums, costos d'energia i de producció. 
• Obtenir els balanços energètics de les instal·lacions consumidores d'energia. 
• Identificar les àrees d'oportunitat que ofereixen potencial d'estalvi d'energia. 
• Determinar i avaluar econòmicament els volums d'estalvi assolibles i les mesures 

tècnicament aplicables per aconseguir-ho. 
Hi ha diferents tipus d’estudis i auditories energètiques. Segons la profunditat de l’estudi, 
aquestes es poden classificar en: 

• Diagnòstic energètic o estudi energètic bàsic, que es pot considerar com una fase 
prèvia a l’auditoria. El seu objectiu principal és verificar la conveniència de fer 
una auditoria energètica, el seu abast i aprofundiment, però sense entrar en 
l’anàlisi del procés. Consisteix en les fases següents:  

o Fer una visita a les instal·lacions.  
o Identificar els principals consumidors energètics.  
o Analitzar si s’estan utilitzant les millors tecnologies.  
o Fer una breu avaluació energètica i econòmica basant-se en les factures 

de compra d’energia i en la producció.  
o Detectar si els consums mitjans d’energia i els preus mitjans de compra 

d’energia es troben en un rang raonable.  
o Fer un diagnòstic en el qual es dictamini l’estat energètic del centre i 

definir si cal fer una auditoria energètica o n’hi ha prou amb l’estudi 
energètic bàsic.  

o Donar unes primeres recomanacions d’estalvi sense càlculs detallats 
d’estalvi o inversió. 

• Auditoria energètica, la qual compren un estudi sobre l'estat actual de les 
instal·lacions, unes propostes de millora orientades a l'estalvi d'energia i un estudi 
econòmic d'aquestes propostes. 

• Auditoria energètica especial o en profunditat, la qual és una auditoria energètica 
que inclou un estudi sobre el procés productiu, arribant fins i tot a proposar canvis 
de tecnologia. 

• Auditoria energètica dinàmica i contínua, basada en la gestió energètica dels 
edificis. 

• Auditoria energètica del cicle de vida, la qual se centra en l’avaluació energètica 
d’un producte o servei al llarg de tot el seu cicle de vida, incloent tots els 
processos, materials i energies implicades. Aquest tipus d’auditoria es realitza 
quan es vol comparar dues tecnologies o dos productes de manera global. 

• Altres tipus, tals com auditoria: 
o Parcial o global (una part del procés o tot), 
o De manteniment, 
o De seguiment, o 
o De nou projecte. 

Segons el camp d’actuació, les auditories es poden classificar en: 
• Auditoria energètica en el camp de la industria, i 
• Auditoria energètica en edificis. 

Actualment les organitzacions estan portant a terme un gran nombre d'auditories 
energètiques, amb una gran diversitat de tipus de contractes amb les empreses que les 
realitzen, per exemple:  
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• Contractes a èxit: en aquesta modalitat, l'enginyeria rep els honoraris en funció 
de l'estalvi econòmic que es defineixi en les mesures finalment analitzades i 
proposades.  

• Contractes a preu fix: l'enginyeria rep els seus honoraris en funció del temps i els 
recursos que dedica a realitzar l'auditoria.  

• Contractes a estalvis compartits: l'enginyeria rep uns honoraris en funció del 
temps i els recursos dedicats i un percentatge addicional en funció dels resultats 
obtinguts de l'auditoria.  

• La tipologia de contracte no ha d'afectar la metodologia emprada, ni els resultats 
obtinguts. El que ha de quedar clar és l'abast de l'auditoria i quins objectius té. 

La planificació del circuit de l'auditoria energètica és summament important, ja que 
determinarà quins sistemes energètics s'analitzen i amb quina profunditat, a més de 
seleccionar les millores a analitzar i aplicar. La base per definir el circuit d'auditoria s'inicia 
en preparar l'oferta, ja que és en aquesta primera visita al centre on es definirà l'abast 
de l'auditoria i, per tant, el procés que se seguirà fins arribar a l'obtenció de l'informe 
final. 
L’ICAEN és el responsable, a Catalunya, de desenvolupar i portar a terme les línies 
d’actuació proposades pel Govern de l’Estat i el de la Generalitat de Catalunya. En la 
seva línia d’actuació per l’estalvi i l’eficiència energètica, l’ICAEN ha fet una incidència 
especial en la potenciació de les auditories energètiques, com a eina de diagnòstic per 
conèixer i millorar l’estat energètic d’un centre. En aquesta línia, i com a resposta a la 
demanda detectada, s’ha decidit realitzar una “Guia metodològica per a realitzar 
auditories energètiques”, que es pot trobar a www.gencat.cat/icaen/. 
Amb aquesta guia, es pretén sobretot aconseguir quatre objectius:  

• Establir uns requisits mínims per a aconseguir auditories de més qualitat amb 
diagnòstics fiables i fàcilment comparables.  

• Donar un instrument de referència a les persones que hagin de decidir si cal fer 
una auditoria energètica o no.  

• Donar unes directrius per a les persones que han de contractar una empresa 
perquè faci una auditoria energètica.  

• Donar eines de treball per als professionals que es dediquen a realitzar auditories 
energètiques. 

La Figura 2 mostra un cronograma indicatiu d’un procés d’auditoria energètica. A grans 
trets, l’auditoria consisteix de diferents etapes. La primera etapa no és pròpiament la 
realització de l'auditoria energètica, sinó serveix per elaborar un diagnòstic previ que 
serà indicatiu per poder fer posteriorment la planificació del treball. A continuació, li 
segueix l’etapa d’anàlisi detallada de la situació actual, en la qual es fa la recollida de 
dades referents al centre auditat, es realitza una anàlisi de la situació energètica i 
econòmica actual, i es defineix la situació de referència. Després d’arribar a un consens 
sobre els resultats de la situació actual, es procedeix a l’etapa d’anàlisi de les propostes 
de millora, en la qual primer s’identifiquen i després s’analitzen des del punt de vista 
energètic i econòmic les possibles propostes de millora. Finalment, s’elabora un informe 
d’auditoria que ha de permetre al responsable del centre auditat fer-se una idea força 
exacta dels consums i costos energètics actuals del centre i de les principals actuacions 
que permetin millorar la situació energètica, de les inversions necessàries i dels estalvis 
que es poden aconseguir. 
Centrant-nos en la etapa referent a les propostes de millora, aquestes dependran de 
l’activitat del centre auditat i per tant no podem donar una recepta única, ja que cada 
cas serà diferent. En general, les millores poden tenir un o més dels objectius següents:  

http://www.gencat.cat/icaen/
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• La reducció del consum d'energia de procés o servei.  
• La reducció del cost associat al consum energètic.  
• La diversificació de la forma d'energia consumida cap a formes més eficients, 

d'origen renovable, més barates, de menor impacte ambiental.  
• L'augment del rendiment d'algun equip, sistema, operació o línia de procés del 

centre.  
• L'ús o implantació de les millors tècniques disponibles (MTD). 

Les millores es poden classificar segons la inversió en: 
• Millores sense inversió: solen anar associades a millors pràctiques i una gran 

majoria són generalistes, de manera que es poden aplicar a diversos sectors o 
àrees.  

• Millores que comporten inversió: són específiques del centre o del procés, tot i 
que, poden establir-se criteris d'aplicació comuns a diversos sectors o àrees. 

Les propostes de millora d'estalvi energètic es poden classificar segons la seva aplicació:  
• Estalvi en el consum d'energia del procés o del servei, reflectit directament en la 

disminució del consum del centre per la millora de la gestió energètica, de les 
condicions de consum o de la conscienciació del personal.  

• Estalvi en la compra d'energia final: derivat de la millora del rendiment dels 
equips o de la millora de la facturació energètica.  

• Estalvi d'energia primària: derivat de la introducció de tecnologies d'energia 
renovable o d'alta eficiència i reflectit en un augment de la sostenibilitat. 

A l'apartat de millores se sol afegir un punt de recomanacions i millors pràctiques. Es 
consideren com a tals, els consells d‘actuació per a l'ús de l'energia de manera més 
racional. El seu efecte no és fàcilment quantificable ja que depèn molt del comportament 
i dels hàbits de les persones i usos de les instal·lacions. Les millors pràctiques es basen 
en propostes sense inversió o propostes de formació. Les recomanacions i millors 
pràctiques estaran adaptades específicament a l'estructura, funcionalitats i utilització del 
centre analitzat. 
La descripció tècnica que cal incloure en una auditoria energètica o una anàlisi energètica 
en general, és la que permet que el client o usuari conegui el següent:  

• Funcionament de l'equip o del sistema fent una incidència especial en les 
diferències entre el sistema actual i el proposat que donen com a resultat l'estalvi 
energètic.  

• Equips principals i sistemes auxiliars que incorpora.  
• Característiques tècniques dels equips principals. 
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Figura 2. Cronograma d'un procés d'auditoria energètica. Font: ICAEN. 
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Qualsevol projecte d'enginyeria passa per diverses fases des que es planteja si té sentit 
la tecnologia, fins que es posa en marxa i s'inicia l'explotació. De manera breu, es poden 
definir les etapes següents:  

• Etapa de previabilitat: consisteix en fer una primera anàlisi, senzilla per a 
determinar si és adient seguir analitzant la solució tecnològica o no.  

• Etapa de viabilitat: un cop decidit que la solució tecnològica és aplicable, 
s'analitzen diverses opcions per tal d'avaluar quines de les alternatives és la millor 
per al cas en estudi.  

• Etapa d'enginyeria conceptual: en aquesta fase, els responsables tècnics ja han 
decidit tirar endavant el projecte i es busca com a objectiu definir els equips 
principals i els esquemes bàsics de procés.  

• Etapa d'enginyeria bàsica: a partir de l'enginyeria conceptual, cal definir els 
sistemes, equips i elements auxiliars. S'aprofundeix en la solució adoptada i dóna 
lloc a una definició més acurada de les bases principals com poden ser: esquemes 
de procés (P&ID), esquemes unifilars, implantacions d'equips. 

• Etapa d'enginyeria de detall: consisteix en definir amb detall tots i cadascun dels 
elements implicats en el projecte, tant des del punt de vista d'equips com 
d'interconnexió entre ells, d'operació i de manteniment.  

• Etapa de construcció o muntatge: consisteix en la instal·lació dels equips i 
sistemes a l'emplaçament o als tallers del fabricant.  

• Etapa de posada en marxa i recepció provisional: consisteix en posar en 
funcionament els equips i sistemes en les condicions definides a l'enginyeria 
conceptual. Té com a objectiu regular els equips i sistemes en les condicions 
òptimes de funcionament i fer les modificacions necessàries per a assolir els 
objectius definits a l'enginyeria conceptual.  

• Etapa de recepció definitiva: aquesta etapa acaba amb la fita de recepció 
definitiva. Quan es produeix aquesta fita, la instal·lació ja ha funcionat i s'han 
comprovat les condicions de funcionament establertes.  

A partir de les propostes de millora definides, un altre pas molt important a realitzar per 
part de l'auditor energètic és avaluar els nous consums del centre un cop implantades 
aquestes actuacions. Aquest procés consisteix en fer una simulació energètica de manera 
que s'avaluïn els consums d'energia i les compres un cop instal·lats els nous equips o 
sistemes i comparar-los amb la situació de referència. 
No menys important és l'avaluació econòmica de les propostes de millora, per poder 
conèixer els costos totals que es tindran, no només energètics, un cop implantades les 
diferents mesures de millora. Aquesta avaluació ha de comprendre els conceptes que 
inclouen els costos i la metodologia que s'ha emprat per a obtenir-los. A partir d'aquests 
nous costos i per diferència amb els costos de la situació de referència, s'obtindran els 
estalvis econòmics obtinguts deguts a la implantació de cada millora i els paràmetres 
financers que permetran als responsables energètics del centre prendre la decisió 
d'analitzar amb més detall la proposta de millora o escometre directament la inversió. 
El resultat final d'una auditoria energètica es reflecteix en l'elaboració d'un informe en el 
qual es documenta tot el procés realitzat tant pel que fa a les fonts de dades com als 
càlculs i resultats. L'informe descriu l'objecte i l'abast tècnic de l'auditoria inicialment 
definit entre l'organització i l'auditor energètic, així com la metodologia utilitzada en totes 
les fases. Per tant, l’informe ha de contenir com a mínim el següent contingut: 

• Resum executiu. 
o Abast de l’auditoria i dades del centre 
o Resum anual de consums, compres i costos d’energia 
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o Ràtios energètiques 
o Ràtios econòmiques 
o Resum de recomanacions 

• Objectius i metodologia. 
• Bases de partida i definició de la situació de referència. 

o Dades generals del centre auditat 
o Programa de treball 
o Produccions i/o variables de referència 
o Fonts de subministrament energètic i costos 
o Distribució de l’energia segons usos 
o Costos d’energia 

• Anàlisi del procés productiu i procés energètic. 
• Característiques dels principals consumidors d’energia. 
• Propostes de millora. Descripció tècnica i inversions. 
• Propostes de millora. Avaluació energètica. 
• Propostes de millora. Avaluació econòmica i financera. 
• Annexos. 

 
2. Protocol per a la realització de certificacions energètiques d’edificis 
En aquesta secció es presenta una proposta d’un nou protocol a seguir per a la realització 
de certificacions energètiques completes, les quals puguin constituir la base de partida 
d’una auditoria energètica o d’un projecte de rehabilitació energètica. El propòsit 
principal d’aquest protocol és arribar a assolir millores energètiques significatives que 
permetin accedir a les subvencions promogudes per les autoritats competents tant a 
nivell estatal com a Catalunya. 
L’estructura del protocol proposat consisteix en diferents passos a seguir per arribar a 
l’objectiu final, tal com es mostra de manera gràfica a la Figura 3.   
Pas 1. Recollida d’informació prèvia 
L’objectiu principal d’aquest primer pas és recollir les dades més rellevants per conèixer 
i analitzar la situació del centre a auditar. El tipus de dades a recollir comprèn tant dades 
estàtiques (arquitectura, tancaments, i instal·lacions) com dades dinàmiques (consums, 
intensitats, gestió, condicions de confort, etc.), tal com es detalla a continuació: 

• Dades generals de l’edifici: identificació de l'edifici o de la part de la mateixa que 
es certifica (referència cadastral, any de construcció, les dimensions dels límits, 
els edificis de l'entorn, les plantes que té, orientació de les façanes, etc.). Serà 
d'ajuda si el propietari pot facilitar el projecte, el llibre de l'edifici o algun plànol. 
També pot ser d'utilitat consultar la seu electrònica del Cadastre o eines 
informàtiques com Goolzoom. 

• Dades referents a l’arquitectura de l’edifici: tancaments, finestres i altres 
obertures, coberta, etc. 

• Dades referents a les instal·lacions: inventari d’equips generadors d’energia 
tèrmica per a calefacció, refrigeració, i producció d’ACS (en el cas d’un edifici 
gran terciari/comercial es necessita també informació respecte el sistema 
d’il·luminació). 

• Factures elèctriques i/o de combustibles i tarifes contractades: mínim dels últims 
12 mesos naturals, tot i que és convenient sol·licitar i fer una anàlisi de 24 mesos. 
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• Si és tracta d’un edifici gran terciari/comercial: horari de treball (distribució del 
temps de funcionament del centre i dels equips, ocupació, condicions de confort). 

• Mesures de rehabilitació o millora de l’eficiència energètica implementades en els 
últims anys. 

 

 
 

Figura 3. Diagrama de flux per a la realització de certificacions energètiques. 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

Pas 2. Visita a l'edifici i presa de dades 
L’objectiu d’aquest segon pas és realitzar una visita al centre per a aclarir conceptes, fer 
les mesures que s’escaiguin i comprovar les dades facilitades pel responsable del centre. 
Abans de desplaçar-se al centre, la persona al càrrec de la certificació ha d’analitzar i 
revisar la documentació referent al centre per identificar els principals punts que haurà 
de comprovar o mesurar. Un cop revisada la documentació i analitzada, estarà en 
situació de definir el circuit a seguir durant la primera visita al centre, el qual consistirà 
en tots o la majoria dels següents element: 

• Verificació dels valors i les característiques obtingudes a partir de la revisió de la 
informació prèvia i confirmar que es correspon amb la realitat. 

• Presa de dades noves sobre la geometria i arquitectura de l’edifici (alçada lliure 
de les estades de l'immoble, longituds de façanes per orientació, superfície dels 
espais en contacte amb locals no habitables, dimensions i materials de finestres 
i marcs, longituds de voladissos o elements que llancin ombres, gruixos i 
materials de façanes i de fusteries, etc.). Si fos necessari, realitzar proves 
(“catas”) per a determinar la composició i espessors de les diferents capes que 
composen els tancaments, forjats, cobertes, etc. 

• Realitzar una inspecció visual de l’edifici per determinar els ponts tèrmics (on se 
situen els pilars a la façana i quants n’hi ha, trobades amb solera, amb la coberta, 
contorn de buits, si hi ha persiana, etc.). 

• Comprovar que hi hagi elements de protecció solar a les obertures. 
• Comprovar els elements generadors, transformadors o consumidors dels 

sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’ACS (detalls del model i any 
d’instal·lació, pla de manteniment actual, nombre de punts de distribució, 
temperatures i potències d’operació) 

• Comprovar si hi ha instal·lació d’aprofitament de fonts d'energia renovable i, en 
cas afirmatiu, recaptar tota la informació disponible per poder estimar la potència 
i el  perfil de producció d’energia. 

• És recomanable portar preparades unes taules/fitxes (veure l’Annex) per a recollir 
tota la informació de forma detallada, ordenada i clara, per no oblidar cap dada 
important (marca i model, combustible, ubicació i antiguitat).  

• A més, és imprescindible realitzar un reportatge fotogràfic en què recolzar-se en 
cas de dubte. 

• També pot ser útil la presa de dades dels diferents equips generadors o 
consumidors d’energia mitjançant aparells típics com càmera termogràfica, 
analitzador de xarxes elèctriques, anàlisi de combustió, analitzador de gasos de 
combustió, luxímetre, mesures d’infiltracions (“blow door”), sondes de 
temperatura ambient i de fluids en conductes, anemòmetres i cabalímetres, 
sondes de pressió estàtica i dinàmica (tub Pitot), piròmetres òptics, etc. Els 
equips emprats han d'estar referenciats per la seva marca, model i número de 
sèrie i han de disposar del certificat de calibratge per una entitat acreditada. 

 
Pas 3. Introducció de la informació per a la obtenció de la qualificació de l’eficiència 
energètica 
L’objectiu d’aquest tercer pas és la obtenció de la qualificació de l’eficiència energètica 
de l’edifici mitjançant algun dels procediments establerts per la normativa. 
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• Procediment general per a la certificació energètica d'edificis a través de 
programes informàtics reconeguts pel Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (per a edificis en projecte, acabats i existents dels tipus 
següents: habitatges unifamiliars, edificis d'habitatges en bloc, habitatges 
individuals pertanyents a edificis en bloc i edificis terciaris):  

o HULC (eina unificada de LIDER i Calener),  
o CYPETHERM HE Plus, i  
o SG Save. 

• Procediments simplificats per a la certificació energètica d'edificis a través de 
programes informàtics reconeguts: 

o CE3 i CE3X (per a edificis existents dels tipus següents: habitatges 
unifamiliars, edificis d'habitatges en bloc, habitatges individuals 
pertanyents a edificis en bloc i edificis terciaris), complement al programa 
CE3X per a la certificació energètica per a edificis nous (edificis 
residencials de nova construcció, edificis petit i mitjà terciaris de nova 
construcció), i 

o CERMA (per a edificis residencials nous i existents dels tipus següents: 
habitatges unifamiliars, edificis d'habitatges en bloc, habitatges 
individuals pertanyents a edificis en bloc). 

• Un cop triat el programa més adequat segons la tipologia de l'edifici, introduir 
tota la informació disponible en l’aplicació informàtica escollida. 

• S'ha d’evitar en la mesura del possible utilitzar els valors per defecte que proposa 
el programa, i s’ha de tractar per tots els mitjans a l’abast del certificador 
determinar les característiques de cada un dels elements que componen 
l'envoltant tèrmica, encara que sigui de forma estimada. 

• Un cop introduïdes les dades, l'aplicació informàtica ens indicarà una lletra de la 
"A" a la "G".  

• Arribat a aquest punt, el certificador ha de posar-se en contacte amb el propietari 
o responsable de l’edifici (Diputació, Ajuntament) per informar de la lletra 
obtinguda i fixar una reunió per analitzar la situació actual i proposar l’estratègia 
de millores a proposar. 
 

Pas 4. Propostes de millores 
L’objectiu principal d’aquest pas és establir una proposta de possibles conjunts de millora 
que es puguin aplicar, els quals s’hauran d’analitzar amb més detall un cop s’hagi 
consensuat amb l’ajuntament el conjunt de propostes de millora a estudiar.  

• S’ha de dur a terme una reunió del certificador amb l’equip de l’ajuntament (el 
qual hauria de comptar amb una persona amb perfil tècnic) per analitzar els 
resultats de la qualificació energètica de l’estat actual de l’edifici i plantejar les 
propostes de millora. En aquesta reunió s’han de detectar els punts febles de 
l’edifici que s’han de millorar, les línies d’actuació preferents, els objectius a 
assolir en quant a millora de la demanda i emissions de l’edifici. Les metes de les 
reduccions de la demanda i del consum d’energia i d’emissions de CO2 dependran 
dels requisits específics establerts en la convocatòria de subvencions a què es 
pretén presentar. 

• A mode d’exemple, segons la nova convocatòria del programa PREE - 
Rehabilitación Energética de Edificios - aprovat el passat 4 d’agost de 2020 
mitjançant el Reial Decret 737/2020, poden acollir-se al programa els edificis 
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construïts abans de 2007, els quals hauran de millorar la qualificació energètica 
total de l'edifici en, al menys, una lletra, mesurada en l'escala d'emissions de 
diòxid de carboni (kg CO2/(m2·any)), respecte la qualificació energètica inicial de 
l'edifici. 

• Així mateix, tindran dret a un ajut addicional per millora de l'eficiència energètica, 
aquelles actuacions que elevin la qualificació energètica de l'edifici per obtenir 
una classe energètica "A" o "B", en l'escala de CO2, o bé, incrementin en dos 
lletres la qualificació energètica de partida. 

• A més, tindran dret a ajuts addicionals les actuacions integrades; és a dir les que 
combinin simultàniament dues o més tipologies, sent una d'elles sobre 
l'envolupant tèrmica que impliqui una disminució de la demanda d’energia d'un 
30% en climatització, combinada amb una altra actuació; o bé sobre la 
instal·lació tèrmica que suposi, al menys, la substitució del 60% de la potència 
de la generació tèrmica existent; o bé sobre la il·luminació, en el cas dels edificis 
d'ús diferent a l'habitatge, que suposi la renovació de més d'un 25% de la 
superfície il·luminada. 

• Per tant, com a recomanació general, les mesures de millora proposades haurien 
de ser ambicioses i no limitar-se a complir només els valors límits establerts per 
normativa (CTE). Aleshores, l’objectiu primordial hauria de ser aconseguir una 
qualificació “A” o “B”, i només en el cas en què això no fos tècnicament o 
econòmicament viable, l’objectiu es podria relaxar a una millora de com a mínim 
una lletra (preferentment dues o més lletres, si la lletra actual és una E o inferior). 

• A més a més, les propostes de millora han de contenir obligatòriament una 
actuació sobre l’envolupant tèrmica de l’edifici, de manera que la demanda 
d’energia per a calefacció i refrigeració es redueixi en almenys 30%, tot complint 
amb els valors de les transmitàncies tèrmiques dels diferents elements estipulats 
pel CTE. Addicionalment, per poder optar a ajuts addicionals, el conjunt de 
millores proposades per a l’envolupant tèrmica ha d’anar acompanyada per una 
altra actuació sobre les instal·lacions tèrmiques, com ara substitució d’equips 
generadors (millora de l’eficiència, canvi de combustible, etc.), i/o instal·lació de 
sistemes d’energia de fonts renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, 
biomassa, aerotèrmia, geotèrmia, etc.). 

• Un cop definits els objectius que s’han d’assolir mitjançant les actuacions de 
millores, el certificador proposarà diferents conjunts de millores (com a mínim un 
sobre l’envolupant tèrmica).  

• S’han de proposar conjunts de propostes de millora separats per a l’envolupant i 
per a les instal·lacions, així com conjunts que combinin actuacions sobre 
l’envolupant i sobre les instal·lacions. 

• Per a cada conjunt de millores, s’ha d’especificar la nova lletra de la qualificació, 
la reducció de la demanda d’energia i de les emissions de CO2, així com el cost 
estimat de la inversió, acompanyat d’un estudi de viabilitat en termes de període 
de recuperació de la inversió (PRI) i del valor actual net (VAN), com a mínim. El 
certificador presentarà aquesta informació en un informe tècnic preliminar que 
entregarà al client (equip de l’ajuntament). 

A continuació, a la Taula 1 es mostra una proposta de continguts en relació a cada un 
dels conjunts de propostes de millora considerat. 
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Taula 1. Continguts de les propostes de millora. 

Conjunt 
de 
millores 

Descripció Nova 
lletra 

Reducció 
demanda 
d’energia 
(%) 

Reducció 
emissions 
de CO2 
(%) 

Cost 
inversió 
(€) 

Estalvi 
anual 
(€) 

PRI 
(anys) 

VAN 
(€) 

Conjunt 1         

Conjunt 2         

...         

Conjunt 
“n” 

        

 

 
 Pas 5. Estudi de sensibilitat i decisió final 
L’objectiu d’aquest últim pas és arribar a definir el conjunt de propostes de millora més 
adequat que s’ha d’incloure en l’informe final i en l’apartat de propostes de millor del 
certificat d’eficiència energètica del centre. Cal ressaltar que no es tracta només de fer 
unes propostes estàndard i generals, sinó d’un conjunt de mesures adequades i viables 
que s’ajustin a les necessitats de l’edifici i als objectius establerts pel responsable del 
centre.     

• En aquest pas, la contínua interacció entre el certificador i l’equip de l’ajuntament 
és de gran importància per acabar de trobar la solució més pròxima a l’òptima. 

• L’equip de l’ajuntament es reunirà per analitzar l’informe tècnic i decidir quina de 
les opcions proposades és la més adequada des del punt de vista de la millora 
aconseguida i del cost d’inversió. 

• Si es considerés necessari, l’equip de l’ajuntament podria fins i tot demanar al 
certificador incloure alguna altra proposta/combinació de propostes de millora no 
contemplades en l’informe tècnic. 

• Un cop s’hagi arribat a un consens sobre el conjunt de millores més adequat 
d’entre tots els conjunts proposats, el certificador hauria de realitzar un estudi 
de sensibilitat per veure la influència d’alguns paràmetres sobre la millora 
energètica i el cost d’inversió. La idea és trobar un punt òptim en el qual 
s’aconsegueix el màxim d’estalvi d’energia (menor demanda i/o emissions) amb 
el mínim increment del cost (per exemple, què passaria si en cop d’afegir 4 cm 
d’aïllament a la façana hi posaríem 16 cm? Potser amb 4 cm ens hem quedat 
curts, i sí que sortiria a compte afegir més aïllament. O potser ens trobem que 
l’òptim seria 10 cm, més d’aquest valor l’estalvi ja no és rendible). 

• Un cop finalitzat l’estudi de sensibilitat, el certificador entregarà un informe tècnic 
final juntament amb el certificat d’eficiència energètica de l’edifici, en el qual han 
de constar tota la informació relacionada amb la visita a l’edifici (pas 2) juntament 
amb les propostes de millora considerades i els costos d’inversió i amortització.   
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3. Protocol per verificar el compliment dels requisits mínims 
En aquesta secció es presenta el protocol proposat per verificar el compliment d’uns 
requisits mínims necessaris en el procés de certificació proposat en la secció anterior, 
així com també per poder ser una eina a fer servir per seleccionar la millor certificació 
d’entre diferents propostes.  
La utilitat principal d’aquest protocol és de qualificar les diferents propostes que rebi una 
entitat pública per a la millora de l’eficiència energètica d’alguna de les seves 
instal·lacions. Aquesta qualificació premia sobretot el detall i l’adaptació de l’actuació a 
la instal·lació sol·licitada, evitant així propostes generals sense un estudi acurat del 
requeriments de cada cas. 
El sistema de puntuació proposat s’hauria de verificar amb la seva aplicació en diversos 
casos d’estudi (propostes de millora en edificis públics) per així poder ajustar millor la 
seva ponderació i veure si cal fixar una puntuació mínima, o el protocol simplement serà 
comparatiu. 
(i) Descripció actual de l’edifici 

• Descripció de l’envolupant 
o Descripció sistemes descriptius 

 No descrits: 0 punts 
 Nombrats els elements principals: 1 punt 
 Nombrades totes les capes amb detall de gruixos: 2 punts 
 Nombrades totes les capes amb detall de gruixos i plànols: 3 punts 

o Descripció finestres i obertures 
 No descrits ni enumerats: 0 punts 
 Llistats però no descrits però tots llistats: 1 punt 
 Llistats i breument descrits: 2 punts 
 Llistats i descrits amb detall (gruixos i materials): 3 punts 

o Anàlisi d’infiltracions: 
 No comentada: 0 punts 
 Comentada però no quantificada: 1 punt 
 Estimació sense mesura: 2 punts 
 Quantificació amb mesura “blow door”: 3 punts 

• Descripció sistema calefacció: 
o Sistema de producció de calor 

 No s’esmenta: 0 punts 
 S’esmenta quin és però no es donen detalls: 1 punt 
 S’esmenta quin és amb detalls del model i any de instal·lació: 2 

punts 
 L’anterior + consums anuals+ Pla de manteniment actual: 3 punts 

o Sistema de distribució de calor 
 No s’esmenta: 0 punts 
 S’esmenta quin és però no es donen detalls: 1 punt 
 S’esmenta quin és amb detalls del model i any de instal·lació: 2 

punts 
 L’anterior + pla de manteniment actual + nombre de punts de 

distribució (radiadors per exemple) amb temperatures i potències 
d’operació: 3 punts 

• Descripció sistema refrigeració: 
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o Sistema de producció de fred 
 No s’esmenta: 0 punts 
 S’esmenta quin és però no es donen detalls: 1 punt 
 S’esmenta quin és amb detalls del model i any de instal·lació: 2 

punts 
 L’anterior + consums anuals+ Pla de manteniment actual: 3 punts 

o Sistema de distribució de refrigeració 
 No s’esmenta: 0 punts 
 S’esmenta quin és però no es donen detalls: 1 punt 
 S’esmenta quin és amb detalls del model i any de instal·lació: 2 

punts 
 L’anterior + pla de manteniment actual + nombre de punts de 

distribució (radiadors per exemple) amb temperatures i potències 
d’operació: 3 punts 

• Descripció sistema elèctric: 
o Consum, contractació i tarifa 

 No s’esmenta: 0 punts 
 Es dona informació sobre la tarifa contractada: 1 punt 
 Es dona informació sobre la tarifa contractada + consums anuals: 

2 punts 
 Es dona informació sobre la tarifa contractada + consums 

mensuals : 3 punts 
o Descripció d’equipament elèctric 

 No s’esmenta: 0 punts 
 Es dona informació breu l’equipament elèctric emprat: 1 punt 
 Es dona informació detallada de l’equipament elèctric emprat: 2 

punts 
 Es dona informació detallada l’equipament elèctric emprat + 

simultaneïtat d’operació: 3 punts 
 

(ii) Anàlisis de les propostes de millora 
• Millores relatives a l’envolupant de l’edifici 

o Afegir aïllant 
 Es comenta sense quantificar el gruix ni la posició: 0 punts 
 Es comenta sense quantificar el gruix però si on va muntat: 1 punt 
 S’especifica gruix i muntatge: 2 punts 
 Anterior + es justifica decisió amb impacte en el consum energètic 

de l’edifici: 3 punts 
 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 

4 punts 
o Canvi o millora d’obertures i finestres 

 Es comenta sense especificar tipus ni la posició: 0 punts 
 Es comenta sense especificar tipus però si posició: 1 punt 
 S’especifica tipus i posició: 2 punts 
 Anterior + es justifica decisió amb impacte en el consum energètic 

de l’edifici: 3 punts 
 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 

4 punts 



 
 

19 
 

o Altres millores passives de l’edifici (tals com implementació de 
trencaments de ponts tèrmics, millora de l’estanqueïtat...) Per cada 
millora passiva: 
 Es comenta sense especificar: 0 punts 
 Es descriuen breument: 1 punt 
 Es descriu en detall: 2 punts 
 Anterior + es justifica decisió amb impacte en el consum energètic 

de l’edifici: 3 punts 
 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 

4 punts 
• Millores relatives al sistema de calefacció 

o Sistema de producció de calor 
 No s’aporta cap millora al respecte: 0 punts 
 Es canvia el sistema de producció i s’especifica tipus de sistema, 

model, localització i consum: 1 punt 
 No es canvia el sistema de producció justificant la decisió amb el 

consum energètic del sistema actual: 2 punts 
 Es canvia el sistema de producció i s’especifica tipus de sistema, 

model, i consum + es justifica decisió amb impacte en el consum 
energètic de del nou sistema: 3 punts 

 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 
4 punts 

o Sistema de distribució de calor 
 No s’aporta cap millora al respecte: 0 punts 
 Es canvia el sistema de distribució i s’especifica tipus de sistema, 

model, localització i consum: 1 punt 
 No es canvia el sistema de producció justificant la decisió amb el 

consum energètic del sistema actual: 2 punts 
 Es canvia el sistema de producció i s’especifica tipus de sistema, 

model, localització i consum + es justifica decisió amb impacte en 
el consum energètic del nou sistema: 3 punts 

 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 
4 punts 

• Millores relatives al sistema de refrigeració 
o Sistema de producció de fred 

 No s’aporta cap millora al respecte: 0 punts 
 Es canvia el sistema de producció i s’especifica tipus de sistema, 

model, localització i consum: 1 punt 
 No es canvia el sistema de producció justificant la decisió amb el 

consum energètic del sistema actual: 2 punts 
 Es canvia el sistema de producció i s’especifica tipus de sistema, 

model, i consum + es justifica decisió amb impacte en el consum 
energètic de del nou sistema: 3 punts 

 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 
4 punts 

o Sistema de distribució de fred 
 No s’aporta cap millora al respecte: 0 punts 
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 Es canvia el sistema de distribució i s’especifica tipus de sistema, 
model, localització i consum: 1 punt 

 No es canvia el sistema de producció justificant la decisió amb el 
consum energètic del sistema actual: 2 punts 

 Es canvia el sistema de producció i s’especifica tipus de sistema, 
model, localització i consum + es justifica decisió amb impacte en 
el consum energètic del nou sistema: 3 punts 

 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 
4 punts 

• Millores relatives a la implementació d’energies renovables 
o Implementació d’energies renovables per usos tèrmics (biomassa, solar 

tèrmica). Per cada de les tecnologies proposades: 
 No s’aporta cap millora al respecte o es comenta sense detall la 

implementació de tecnologia renovable: 0 punts 
 No s’aporta cap millora al respecte però es justifica la decisió: 1 

punt 
 Es proposa una tecnologia renovable per usos tèrmica + es 

justifica decisió amb impacte en el consum energètic del edifici + 
(en cas solar tèrmica, estudi radiació solar en la ubicació, nombre 
de panells, inclinació i orientació): 2 punts 

 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 
3 punts 

o Implementació d’energies renovables per usos elèctrics (panells 
fotovoltaics, micro-generadors eòlics...). Per cada de les tecnologies 
proposades: 
 No s’aporta cap millora al respecte o es comenta sense detall la 

implementació de tecnologia renovable: 0 punts 
 No s’aporta cap millora al respecte però es justifica la decisió: 1 

punt 
 Es proposa una tecnologia renovable per usos elèctrics + es 

justifica decisió amb impacte en el consum energètic del edifici + 
(en cas fotovoltaica, estudi radiació solar en la ubicació, nombre 
de panells, inclinació i orientació i estudi de perfils de demanda): 
2 punts 

 Anterior + es descriu cost d’implementació i manteniment si cal: 
3 punts 

• Millores relatives al sistema elèctric i contractació 
o Canvi de tarifa elèctrica 

 No s’aporta ni s’analitza cap millora al respecte: 0 punts 
 S’analitza la contractació elèctrica però es justifica quedar-se amb 

l’existent: 1 punt 
 S’analitza la contractació elèctrica i es justifica canviar-la de 

l’existent: 2 punts 
 S’analitza la contractació elèctrica i es justifica canviar-la de 

l’existent després de proposar canvis en el consum elèctric actual 
(simultaneïtat i perfils d’usos): 3 punts 

o Canvi d’equipament elèctric (en general, no suma per cada equipament 
diferent) 
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 No s’aporta ni s’analitza cap millora al respecte: 0 punts 
 S’analitza el canvi d’equipament elèctric però es justifica quedar-

se amb l’existent: 1 punt 
 S’analitza el canvi d’equipament elèctric i es justifica canviar 

equipaments existents: 2 punts 
 Anterior + cost d’implementació i manteniment: 3 punts 
 Anterior + es té en compte l’ús no simultani de l’equipament per 

estalviar en contractació elèctrica: 4 punts. 

 

4. Conclusions i recomanacions 
En el context de l’actual situació d’emergència climàtica declarada a nivell mundial, és 
més imperatiu que mai adoptar una sèrie de mesures i polítiques encarades a la reducció 
del consum d’energia primària d’origen fòssil per reduir l’impacte de l’activitat humana 
sobre el medi ambient i el clima. La demanda energètica dels edificis suposa una part 
considerable del consum global d’energia i és per això necessari reduir al màxim el 
consum associat als edificis, tant existents com de nova construcció.  

Una de les eines per avaluar l’eficiència energètica i el consum d’un edifici, així com per 
detectar el seu potencial de millora, és la realització de certificacions i auditories 
energètiques. Les actuals certificacions permeten avaluar l’estat actual d’un edifici, des 
del punt de vista de la demanda energètica i les emissions de CO2 associades però, tot 
i incloure un apartat de propostes de millora, no són una eina realment eficaç per a 
promoure rehabilitacions energètiques importants en el parc d’edifici existents.  

El protocol presentat en aquest document es proposa fer un pas més enllà i proporcionar 
una guia útil per a tècnics certificadors i administracions amb l’objectiu d’impulsar la 
realització de certificacions energètiques completes que puguin assolir reduccions i 
estalvis considerables de la demanda energètica dels edificis. La idea és doncs no 
quedar-nos amb propostes de millora només per complir l’expedient i la normativa, sinó 
dur a terme la certificació seguint els passos o la metodologia d’una auditoria energètica 
per donar a l’apartat de propostes de millora un pes molt més important. D’aquesta 
manera, la certificació permetria a més a més donar l’oportunitat de beneficiar-se de 
possibles subvencions disponibles a nivell estatal o de la comunitat autònoma per facilitar 
la implementació pràctica de les mesures estudiades i proposades en l’apartat de 
propostes de millora.  

Per acabar, els autors d’aquest document pensem que seria molt útil que la Diputació 
de Lleida pogués aplicar aquest protocol en un edifici real de la Diputació per comprovar 
la seva l’eficàcia i detectar els possible punts febles a millorar.   
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Annex 

En aquest annex es presenten diferent taules que es puguin utilitzar durant la visita al 
centre per recollir les característiques tècniques dels principals dels equips consumidors 
d’energia.  
TRANSFORMADORS DE POTÈNCIA 

Num. d'identificació  Tipus connexió  

Pèrdues per efecte Joule  

Fabricant  Hores de funcionament en 
buit 

 

Model  Factor de càrrega  

Tipus transformador  Potència nominal aparent  

Tensió de circuit  Any instal·lació  

Corrent de buit  Rendiment  

Pèrdues de ferro  

Relació de transformació  

Utilització  

 
 

 

 
MOTORS ELÈCTRICS AMB POTÈNCIA SUPERIOR O IGUAL A 5,5 kW 

Num. d’identificació  Arrencat  

Arrencades al dia  

Fabricant  Variador de freqüència  

Model   Rebobinat  

Potència nominal  Any instal·lació  

Tensió nominal  Rendiment nominal  

Intensitat nominal  Factor de càrrega  

Tipus connexió  Consum total kWh/any  

Cos fi  

RPM  

Règim de treball de la unitat 
(hores/any) 

 

L’empresa disposa d’un 
inventari informatitzat 

 

Utilització  
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MOTORS ELÈCTRICS AMB POTÈNCIA INFERIOR A 5,5 kW 

Nombre total de motors  

Potència global (kW)  

Consum total (kW)  

 
COMPRESSORS D'AIRE 

Num. d’identificació  Règim de treball 
(h/any) 

 

Consum en càrrega 
(kWh/any) 

 

Fabricant  Consum en buit 
(kWh/any) 

 

Model  Tipus de refrigeració  

Motor associat 
(identificació motor) 

 Recuperació calor 
aire comprimit 

 

Potència motor 
encapsulat (kW) 

 Any 
instal·lació 

 Rendiment 
energètic (%) 

 

Gas comprimit  

Pressió nominal (bar)  

Cabal (m3/h)  

Classe de compressió  

Utilització  

 

 
BOMBES 

Num. d’identificació  Temp. treball (ºC)  

Motor associat (identificació 
motor) 

 Tipus de refrigeració  

Potència motor encapsulat (kW)  Any instal·lació  

Fabricant  Rendiment bomba (%)  

Model  Pressió impulsió  

Cabal bombat (m3/h)  Líquid bombat  

Altura d’aigua bombat (m.c.a.)  

Classe de bomba  

Utilització  
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VENTILADORS 

Num. d’identificació  Potència motor encapsulat  

Fabricant  Any instal·lació  

Model  Rendiment de ventilador (%)  

Tipus  Règim de funcionament 
(h/any) 

 

Tipus d’acoblament  Consum (kWh/any)  

Tipus de corretja  Líquid bombat  

Cabal d’aire desplaçat (m3/h)  

Diferència de pressió  

Utilització  

 

 

 

 
CALDERES 

Num. d’identificació  Pressió de treball  

Fabricant  Temp. de treball (ºC)  

Model  Temp. aigua d’entrada 
(ºC) 

 

Tipus de caldera  Temp. sortida de fums 
(ºC) 

 

Tipus de fluid  Recuperació calor 
fums 

 Recuperació 
condensats 

 

Pressió de 
condensats (bar) 

 

Potència calorífica  Estat de conservació 
(1-5, on 5 excel·lent) 

 Estat d’aïllament (1-
5, on 5 excel·lent) 

 

Factor de càrrega  Any instal·lació  

Regulació demanda  Rendiment energètic 
(%) 

 

Règim de treball 
(h/any) 

 Punts de consum  
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MÀQUINES DE FRED  

Num. d’identificació  

Punts de consum  Simple o doble efecte  

Bomba associada  Sistema utilitzat  

Ventilador associat  Condensació  

Potència frigorífica (kW)  Fluid refrigerant  

Règim de treball (h/any)  Tipus de fluid d'alimentació  

Consum total (kWh)  Temperatura aportació (ºC)  

Temperatura freda d’impulsió (ºC)  Tipus  

Temperatures d’utilització  Potència motor (kW)  

Any d’instal·lació  Tipus d’accionament  

COP o EER  Refredament  

 

 
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ AMBIENTAL 

Num. d’identificació  

Espai climatitzat (m2)  Sistema de distribució  

Zones implicades  Tipus de control  

Generador de calor  Potència (kW)  

Generador de fred  Règim de treball (h/any)  

 

 

 

CREMADORS PER A CALDERES  

Num. d’identificació  

Fabricant  Règim de treball (h/any)  

Model  Consum (h/any)  

Num. identificació equip associat  Combustible  

Tipus de cremador  Any d’instal·lació  

Potència calorífica (kW)  

Regulació proporció  

Utilització  
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EQUIPS DE PROCÉS RELLEVANTS 

Num. d’identificació  Potència (kW)  

Tipus d’energia que fa servir  Ús  

Fabricant  Règim de treball (h/any)  

Model  Any instal·lació  

 

 

ENLLUMENAT 

Num. d’identificació  Regulació i control  

Tipus de làmpada  Sectorització  

Zona implicada  

Num. de làmpades  

Tipus de balast  

Potència unitària (W)  

Règim de treball (h/any)  

Consum total (kWh/any)  


