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TIPUS DE CERTIFICATS

El Reial Decret conté tres tipus de certificats:

Edifici de nova construcció o rehabilitat (inclosos en LOE Llei 38/1999).
Certificat d’eficiència energètica del projecte: documentació subscrita pel 

projectista com a resultat del procés de certificació, que conté informació sobre les 
característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica del projecte 
d’execució.

Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: documentació subscrita per la 
direcció facultativa de l’edifici pel qual es verifica la conformitat de les 
característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica obtinguda pel 
projecte d’execució amb la de l’edifici acabat.

Edifici existent 
Certificat d’eficiència energètica d’edifici existent: documentació subscrita pel 

tècnic competent que conté informació sobre les característiques energètiques i la 
qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o part del mateix.



TIPUS DE CERTIFICATS: DADES I CARACTERISTIQUES

DADES I DOCUMENTS SOL·LICITATS PER VISAR/REGISTRAR 

Dades validació : 
Treball: Certificat d’eficiència energètica en edifici existent 
Col·legiat num: 8120 nom :  Manuel Segura Labanda
Titulació: Arquitecte tècnic
Situació col·legial: Exercent 
Assegurança responsabilitat civil: vigent
Atribucions professional: Si
Incompatibilitats: no es declaren
Inhabilitació: no
Promotor: Comunitat de propietaris
Emplaçament: Carrer Bon Pastor, 5 – 08021 Barcelona
Referència cadastral: 7506304DF2870F0007ZL
Qualificació energètica Global de emissions (A-G): G
Qualificació energètica Global de consum d’energia (A-G): G
Procediment reconegut de qualificació energètica (utilitzat i versió): CE3x v1.0

Documentació:
Certificat i annexes en .pdf generat per l’eina inscrita com a documents reconegut 

que s’ha fet servir per la certificació.
Possibles altres documents annexes. 



RESPONSABILITAT DEL TÈCNIC CERTIFICADOR

Realitzar les proves, comprovacions i inspeccions que calgui, per tal de disposar 
de la informació necessària per emetre el Certificat energètic.
Realitzar recomanacions de millora d’eficiència energètica que siguin tècnicament 

viables i rendibles econòmicament.2
Incorporar el certificat d’eficiència energètica d’edifici nou en fase de projecte al 

projecte executiu i incorporar el certificat d’eficiència energètica en fase d’edifici 
acabat al llibre de l’edifici.
Oferir la col·laboració necessària per tal de facilitar a l’ICAEN el control i les 

inspeccions de verificació de la certificació. 
Donar-se d’alta al registre de tècnics certificadors habilitat per l’ICAEN, si ho 

considera convenient.
Disposar de signatura digital si la propietat ens delega la presentació del certificat 

per la seva validació per l’ICAEN per l’emissió de l’etiqueta.

2 Tècnicament viable significa que les recomanacions siguin coherents amb la normativa estatal i local i que s’ajustin a la naturalesa de l’edifici.
A la vegada caldria que les recomanacions fossin viables econòmicament malgrat el retorn de la inversió sigui elevat.

Tanmateix, el tècnic, en el seu certificat respondrà de la inexactitud o la falsedat en 
els documents, en les dades aportades a les eines de certificació i/o certificacions 
necessaris per obtenir la qualificació de l’eficiència energètica d’un edifici o part del 
mateix.

REGISTRE PÚBLIC DE TÈCNICS COMPETENTS

La disposició transitòria tercera obliga a l’òrgan competent de cada comunitat 
autònoma en matèria de certificació energètica d’edificis habiliti un registre públic 
actualitzat periòdicament de tècnics competents. 

El registre de tècnics no és obligatori ni preceptiu, no sent obligatori estar inscrit al 
registre per poder fer certificacions ni emetre el certificat.

El registre només té una funció de divulgació i publicació d’una recopilació
d’experts, no suposant cap avantatge ni benefici sobre altres tècnics competents 
que no figurin en el mateix. 

El registre de tècnics no estarà lligat al procediment de sol·licitud de validació del 
certificat ni d’emissió de l’etiqueta,i fins els tècnics que figurin en el registre hauran 
d’introduir les seves dades i garantir-les en el moment de tramitació de la sol·licitud 
a l’ICAEN. 

Inicialment, i a petició de l’ICAEN per fer el llistat d’experts, els col·legis 
professionals aportaran el llistat de tècnics.



REGISTRE PÚBLIC DE TÈCNICS COMPETENTS (II)

Els tècnics que voluntàriament vulguin estar inscrits inicialment en el registre 
tindran que omplir les seves dades a l’oficina virtual de tràmit del CAATEEB. La 
inscripció estarà operativa la setmana del 20 de maig. El llistat serà actualitzat 
periòdicament pel col·legi.

REGISTRE PÚBLIC DE TÈCNICS COMPETENTS (III)

Hi ha dos tipus de dades, unes obligatòries (color blanc) i altres voluntàries (color 
gris).

Tanmateix, i per l’inscripció voluntària al llistat de experts, els tècnics signaran un 
document de cessió de dades, segons el que indica la Disposició transitòria tercera 
del Reial Decret:

En el tractament i publicitat de les dades de caràcter personal dels experts 
persones físiques hauran d’observar les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament 
de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.



BORSA DE TREBALL LIBERAL

El col·legi ampliarà pròximament les feines existents actualment a la borsa de 
treball de lliberals, incloent un nou apartat pels certificats energètics d’edificis 
existents. La inscripció en la mateixa estarà disponible, com sempre, a l’oficina 
virtual de tràmit del CAATEEB.


