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L’eficiència energètica als edificis és una prioritat dins les po-
lítiques energètiques de la UE, que ha impulsat un paquet de 
mesures legislatives per aconseguir els objectius sobre ener-
gia i canvi climàtic assumits per al 2020, 2030 i 2050. així, 
són les Directives Europees d’Eficiència Energètica (2012/27/
EU) i d’Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) les que 
estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova) ob-
jecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat 
d’eficiència energètica, i que tots els estats membres han 
d’adoptar polítiques i plans per aconseguir que els edificis de 
nova construcció siguin de consum d’energia gairebé zero.

Seguint aquestes Directives, a Catalunya des de l’1 de juny de 
2013 és obligatori disposar del certificat energètic per als edifi-
cis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin, i per als 
edificis o parts d’edificis que una autoritat pública ocupi més de 
250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic. Al 2007 ja 
s’havia transposat la Directiva 2002/91/CE, amb el Reial Decret 
47/2007, pel qual es va aprovar el procediment per a la certifi-
cació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.

així mateix, la recentment aprovada Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic, en la seva Disposició Transitòria tercera es-
pecifica que les sol·licituds de llicència d’edificis nous i d’edificis 
existents sotmesos a una gran rehabilitació han d’incloure un 
disseny que compleixi els requisits corresponents a un edifici 
de consum d’energia gairebé nul a partir de l’1 de gener de 
2020 si són de titularitat privada i a partir de l’1 de gener de 
2018 si són de titularitat pública. En un termini màxim de 6 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’administració 
haurà d’establir els requisits que han de complir els edificis per 
ésser considerats de consum energètic gairebé nul.
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. 
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, 
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

L’apCe posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de protecció de Dades de Caràcter personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’apCe, a apce@apcecat.cat

09:00 - 09:15 Recepció i entrega de la documentació

09:15 - 09:45 Presentació de la sessió

Sra. assumpta Farran
Directora de l’ICaeN, Generalitat de Catalunya

Sr. Lluís Marsà
president de l’apCe

09:45 - 10:15 Eficiència i rehabilitació energètica 
d’edificis i propers edificis nZEB

Sr. Lluís Morer
Cap de Programa d’eficiència energètica de 
l’ICaeN, Generalitat de Catalunya

10:15 - 10:45 Els NZEB amb Gas Natural

Sr. José Manuel Dominguez 
Responsable de prescripció - Cap
Gas Natural Distribución

10:45 - 11:15 Solucions per a un habitatge eficient

Sr. Josep Solé 
Director Tècnic d’URSA
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