
Accions del GT2.2 Índex accions

Organisme responsable:

Objectiu mesurable: Assegurar el compliment de l'eficiència energètica 
en la construcció.

4 Promoció de la Certificació Energètica d’Habitatges

OBJECTIUS DEL GT2.2 RECURSOS 
ENERGÈTICS

Termini d'implantació: Llarg (>= 5 anys) 

Estat d'execució/any: Prioritat:

Descripció:

Observacions:

Indicadors de seguiment relacionats: Consum final d'energia

Ajuntament de Granollers (Àrea Territorial), sector 
privat, ICAEN i Col·legi d'Arquitectes i 
Aparelladors

Període d'execució: Acció continuada

En execució Mitjana

Valoració econòmica: Sense cost econòmic

Objectius relacionats: 

La qualificació energètica és l’expressió del consum d’energia necessari per satisfer la 
demanda energètica d’un edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. 

L’obtenció de certificats o distintius de construcció sostenible es basa en el compliment d’una 
sèrie de criteris ambientals que depenen del tipus de certificat i que es deriva de la Directiva 
2002/91/CE. Aquesta directiva és transposada pel Reial decret 47/2007, de 19 de gener, que 
aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis de nova construcció. 
L’aplicació esdevindrà obligatòria a partir de l’1 de novembre del 2008. 

L’objectiu del certificat és la promoció de l’eficiència energètica, mitjançant la 
informació objectiva que obligatòriament s’ha de proporcionar als 
compradors i usuaris amb relació a les característiques energètiques dels 
edificis, materialitzada en forma d’un certificat d’eficiència energètica que en 
permeti valorar i comparar les prestacions. 

Aquesta acció proposa: 

• L’estudi dels recursos locals necessaris i la definició dels procediments que cal seguir per a 
l’aplicació del RD 47/2007. 

• Control efectiu local de l’adopció de les eines estàndards proposades per l’administració 
competent. 

• Que l’Ajuntament tingui com a condició puntuable en els plecs de prescripcions tècniques dels 
projectes que promogui l’obtenció de qualificacions energètiques elevades a partir de 
l’aplicació dels criteris de les eines que desenvolupi el RD 47/2007. 

D’altra banda, s’ha de vetllar també per la correcta aplicació del Código Técnico de la 
Edificación i del Decret d’ecoeficiència 21/2006, de 14 de febrer, que estableix una 
puntuació mínima de 10 punts (puntuables segons el criteri del legislador) en l’aplicació 
d’una sèrie de mesures ambientals en el camp de la construcció sostenible. 


