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EFICIENCIA ENERGETICA

EI certificats son
obligatoris pero
no obliguen a res

"esemt?

Una directiva de la UE es la que
obliga a fer aquests certificats a
tots els estats. La llista de pro
fessionals que poden fer
aquests certificats -segons el
reial de.cret 235/2013- es 11ar
ga, des de qualsevol tipus d'ar
quitecte 0 aparellador fins a
una amplia llista d'enginyers
(agronoms, aeronautics, na
vals, de mines, quimics...). Tot i
que aquests tecnics no s6n ex
perts en habitatges, no han de
fer cap curs especific previ; no
mes han de tenir Iacarrera aca
bada i estar coHegiats al seu
coHegi professional.

El preu no esta fixat pel minis
teri ni per la conselleria, i cada
tecrric pot cobrar el que vulgui
per emetre aquest certificat.
Aixo ha provocat una guerra de
preus que fa que qui cobra mes,
perque fa el certificat amb roes
precisi6 i professionalitat, es
vegi desafavorit respecte als
que rebenten els preus. Segons
alguns arquitectes, el fet que
"quasi tothom" pugui emetre
aquests certificats eIs devalua i
permet aquesta guerra de
preus que perjudica els que els
fan a cOllsciencia.

qu ?
A l'Estat es obligatori tenir un
certificat d'eficiencia energeti
ca per a la compra i eilloguer
d'un habitatge des deIjuny del
2013, tot i que la directiva euro
pea (2010/31jUE) marcava que
s'havia de transferir als estats
com a data limit a finals del
2010. La UE va obrir e12011 un
procediment d'infracci6 al go
vern espanyol per no aplicar a
temps Ia directiva. El govern
espanyol ha deixat Ia gestio de
l'egistl'e, es a dir, l'emissi6 dels
certUlcats, ales comurritats au
tonomes, pero eIs certificats els
elaboren els tecnics acreditats.

El certificat d'eficiencia ener
getica es un document que diu
quanta energia gasta un habi
tatge i el classifica en set quali
ficacions, de l'Aa ia G, de mane
ra que l'edificiAes el mes efici
ent energeticament, Aquest
certificat es obligatori en tots
els triunits de compravenda
d'un habitatge, i en els contrac
tes de lloguer nous. Tot i aixo,
els habitatges que tinguin una
qualificaci6 baixa (E, FoG) no
estan obligats a reformar-Io, a
diferimcia del que passa amb
les cedules d'habitabilitat.
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aquest motiu Iriberri explica que
van buscar una solucio que no pas
ses per una despesa gaire gran en ca
lefaccio i refrigeraci6, ivan dema
nar consell a la cooperativa d'arqui
tectes Celobert, que ofereix serveis
amb responsabilitat ecosocial.
"Pensavem en el futur i, com que sa
biem que la legislacio anira en el
sentit de l'eficiencia energetica,
vam seguir el seu consell", recorda
el jesui'ta.

La cooperativa Celobertva aga
far el refugi abandonat i va posar
hi un bon a'illant ales parets i a la
teulada, i va posarvidres dobles a to
tes les finestres per gas tar el minim
en calefaccio. A mes, van posar una
caldera de biomassa, que s'alimen
ta de la fusta dcls boscos proxims, i
el poc CO2 que emet l'absorbeixen
els arbres. I van posar les finestres
en els liocs adequats per podertenir
una bOlla ventilacio i estalviar-se
l'aire condicionat.

Exposici6 'Cases amb energia'
La cooperativa Celobert, conjun
tament amb dues entitats mes
-Nusos i Apastrof-, ha creat una
exposicio pCT explicar eis benefi
cis de tenir un habitatge eficient
energeticament, anomenada Ca
ses amb energia, L'exposicio es va
inaugurar el dia 5 de mare; a la Fa
brica del Sol de Barcelona, i va
acabar el dia 30 d'a.bril. Ara bus
quen algun altre espai per seguir
fent pedagogia d'un ambit enca
ra molt desconegut._
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"Tal corn s'ha
implantat el certificat
aquf, es lID frau"

i,Es uti! el certificat d'eficitmcia
energetica?
Si es fa be es molt tltil per fer lareha
bilitaci6 d'un edifici, pero tal com
s'ha implantat aqu! es un frau. Com
que es obligatori i la gent no sap per
a que serveix, ho veuen com un pe
atge ino com una eina real pertreu
re mes rendiment del teu habitatge.
• No es fan be eIs certificats?
Des del moment que els pot fer
qQasi tothom., s'ofereixen a preus
moltbarats i s'ha banalitzatel con
cepte. Hi ha tecnics que ni tan sols
fan la visita a Ia casa, pregunten les
dades per telefon, iamb el progra
ma informatic treuen la lIetra de la
qualificacio.
• i,Rehabilitar un habitatge per te
nil' un certificat A 0 B es car?
Fer la rehabilitacio energetica es car
si es fa expressament, ja que amar
be no es facil i els vidres dobles son
costosos. Pero sf aprofites alguna
obraqueja has de fer, no tant. I sija
es fa be en una constntcci6 nova, en
caramenys.

efrigerat
Gasta molt poe
en calefacd6
(biomassa) i
no necessita
aire
condicionat

EI refugi de pelegrins de
Verdu te l'etiqueta A:
"auster i sostenible"

---------------------------------
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Dels mes de 200.000 certificats
d'eficiencia energetica que s'han
emes en menys d'un any a Catalu
nya, nomes 440 tenen la maxima
distinci6, l'etiquetaA. Un d'aquests
es el refugi de pelegrins deSant Pe
re Claver, a la poblaci6 de Verdu
(Urgell). "El santuari de Sant Pere
Claver tenia una casa adossada
abandonada i yam decidir rehabi
litar-la per fer-hi un refugi que po
gues acollir ullS 30 pelegrins alho
ra, pero voliem que fos un edificUn
tel'ligent i que tingues un cost mI
nim de manteniment", explica a
l'ARAJosep Lluls Iriberri, unjesu
'ita barcelonl responsable del refu
gi. "Voliem oferir un llac senzill,
auster i sostenible, pero acollidor",
afegeix. El refugi de Verdu, inaugu
rat l'any passat, es una de les para
des del Cami Ignasia, que es el re
corregut que va fer sant Ignasi de
Loiola des d'Azpeitia (Guipuscoa)
fins a Manresa.

Ala comarca de l'Urgell, com to
tes les d'interior, hi fa molt fred a
l'hivern i molta calor a l"'estiu. Per

Despres de tres anys sense convo
cataria per falta de pressupost,
aquest 2014 n'hi tomara a haver,
tot i queja porten quasi sis mesos
de retard, com explica a l'ARI\. Car
les Sala, secretari d'Habitatge i Mi
Hora Urbana.

Ajudes amb sis mesos de retard
"EI govern espanyol va aprovar el
PIa Habitatge rany passat, pero el
ministerj de Foment ha canviat
unes qiiestions tecniques que han
impedit que hagim pogut signar el
conveni amb ells pel traspas de fons,
un convem que s'hauria d'haver fir
mat al desembre", diu Sala. Comen
ta que aquesta setmana han envia-t
una segona carta a Foment per de
manar que els deixin obrir la convo
catoria abans que se signi el conve
ni l'ler no perdre mes temps, i enca
ra estan esperant la resposta, des
pres del silenci de la primera.

EI pIa d'ajudes a la rehabilitacio
2014 comptara amb un fons de 45
milions d'euros, 17 dels quals els
aportara l'Estat, i la resta entre
l'Ajuntament de Barcelona, la Ge
neralitat i rArea Metropolitana de
Barcelona. "Hi lla tres criteris pd
oritaris per demanar ajudes -que
cobreixen un tere; del cost de la re
forma-, la millora energetica de
I'habitatge en un 30%, l'accessibi
litat -posar ascens'ors- i les defici
encies estructurals de l'edifici", re
corda Carles Sala, que apunta que
"peraconseguir reduir el conswn en
un 30% cal gastar-se cle mitjana uns
6.000 euros en rehabilitacio"._

800 milions d'estalvi
Catalunya ha estat la primera co
munitat autonoma, i una de les pri
meres regions europees, a posar en
marxa un full de ruta fins al 2020
per aconseguir el dificiJ repte de re
novar energeticament un 61% del
parc immobiliari catala, i convergir
amb els objecdus de la DE d'efici
encia energetica. L'anomenada Es
trategia Catalana de Renovaci6
Energetica d'Edificis va neixer du
rant la celebraci6 de la fira Cons
tntmat del 2013, is'ha acabat tradu
int en un treball'col'lectiu de mes
de 60 entitats ptlbliques i privades.
L'estrategia parla de la generaci6
d'inversions de 1.400 milions d'eu
ros.la creaci6 0 reciclatge de 14.000
Hocs de treball, i la reduccio del
consum d'energia en un 14.. 4%, i,
com a conseqiiencia, un est.alvi glo
bal (hms 800 milions d'euros. Per
arribar a aquests ambiciosos objec
tius, seran molt importants les aju
des publiques a la rehabilitacio.

ari ARA, I'Icaen (Institut Catala
d'Energia) ha calculat el consum
mitja d'un habitatge de 80m' amb
cada una de les set qualificacions.. i
n'hacomparatl'estalvi. Un habitat
ge amb la qualificacio Gha de pagnr
2.139 euros anuals en calefacci6,
electricitat i climatitzacio, mentre
que un amb l'A nomes en pagaria
407, un 81% menys. Pero nomes que
aquest habitatge Gfes reformes per
convertir-se en un D,ja reduiria la
factura a mes de la meitat, fins als
819 euros anuals.
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Despres de
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(97,851)

Total
219.890

25"A1
J 972

energetica, i les classifica en set ca
tegories, de l'A a la G, de mes a
menys eficient energeticament.

Aquests certificats son obligato
ris des del juny del 2013 quan cs
compra 0 es Iloga qualsevol habitat
ge, i a Catalunya se n'han fet 219.890
en menys d'un any. Les estadisti
ques deixen clar que hi ha molta fei
lla a fer encara en aquest sentit, ja
que prop del 84% tenen l'etiqueta E,
FoG, i nomes un 1% l'Ao 1a B (uns
2.000 habitatges). A peticio del di-

Qualificacions emeses
des deljuny del 2013
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Cal tenir en compte: E
Superffcie mi,jarJiJ de J'I1abitatge: 80 m2 .£
Preu mitja de I'energia electrica al sector domestic:
0.1579 €/kWh. Preu mirja del gas natural ai sector
domestic: 0.0558 €/kWh

mes enIla de l'estalvi economic. Una
de les potes importants de l'estrate
gia sera la reactivaci6, ben aviat, de
la convocatoria d'ajudes publiques a
larehabilitacio, despres de tres anys
sense fer-ne, amb un fons de 45 mi
lions d'euros.

uants euross'escapen pella finestra carla any?

--_._-.~- ..
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Consum mitja d'energia total final*
en kWh/m2 a I'any

Estalvi respeete a I'habitatge
de qualificaci6 G

Qualificaci6 energetica
de I'habitatge

Faetura de I'energia anual
en euros a I'any

'climatitzaci6, electricitat i aigua calenta

Estalvi energetic als habitatges

Un habitatgc ben aYllat tennieament
eonsumeix fins a cine vegades mcnys
energia, pero a Catallillya n'hi ha poes

A Catalunya - i a Espanya- gran part
de l'energia que consumeixen els
habitatges s'escapaper les finestres,
les parets i la teulada, i aixo aJ lIarg
de l'any son molts curos, fins a uns La pel! de I'edifici
1.700 anuals. El sector de la cons- Com es valora l'eficiimcia energeti
truccia mai ha tingut en compte els cad'una casa? L'orientacia de l'edi-
criteris d'eficiemciaenergetica, fici es una part important, i la
ni tan sols durant la re- •• , , , , millor es l'orientacio sud.
cent bombolla immo- Un segon aspecte es
biWlria, i, per tant, ,,' 1 7~2 ", I'abric, 0 la pell, de
actualment hi ha : • ~ " l'edifici per saber
unparcd'habitat- : euros '. quinesl'intercanvi
g~s molt poc efi- : es la quantitat anual que', t~rmicamb l'ext:
clCnts que mal- : . . : nor. Un bon al
gas ten energia, es pot estalvlar un habl- , lIa.nt ales parets,
per totes bandes.: tatge de 80 m2 amb el : teulades i fines-

L'exemplemes '. certificat A, respecte a : tres es important,
dar. e.l done~ ~ls. ", un que tingui el pit_ :' pero .tamhe s'han
certlflcats d' ehcl-. 'r IG . de temr en compte
€mcia energetica que ", JO ,e , " les caixes de les persi-
es van comenc;ar a fer el , • , ' anes, que sovint son la
juny del 2013. Dels quasi •. .•• principalportad'entradadel
220.000 certificats emesos, e184% fredi lacalor. Protegir-se de les ra
tenen la pitjorqualificacio. La Unio diacions solars es important, i els
Europea ha fixat el 2020 com I'any colors c1ars ales fac;anes son els
en que tots els edificis nous hauran mes eficients, cosaqueja sabien als
de ser de balane; zero -i el2018 tots pobles blancs d'Andalusia fa molts
els edificis publics-, es a dir, que anys. I una bona ventilacio tambe
consumeixinlamateixaenergiaque es fonamental per refrigerar be
generin. Aixo no sera obligatori per l'babitatge. En resum, un habitatge
als edificis antics, pero la General i- que complebd a1100% aquestes in
tat va aprovar el mes de febrer pas- dicacions no necessitara ni calefac
sat l'Estrategia Catalana de Renova- cio ni aire condicionat, com ho de
cio Energetica d'Edificis, amb que mostren els habitatges passius
vol intervenir en e161% dels immo- d'Alemanya.
bles catalans, reactivar el sector de Totes aquestes variables son les
la construccio i, de retruc, Coilscien- que valora un tecnic quan va a una
ciaI' la ciutadaniadels seus beneficis, casa a fer un certificat d'eficiencia
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