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Cada vegada més, els edificis necesiten 
una millor gestió de l’energia en els seus 
usos tèrmics, que augmenti la seva eficièn-
cia energètica i obtinguin així una dismi-
nució en el consum d’energia primària, els 
estalvis econòmics consegüents i un menor 
impacte mediambiental. Aquesta reducció 
del consum s’aconsegueix aplicant el cri-
teri de “més per menys”, és a dir, obtenir 
un major confort amb un menor consum 
energètic. La fórmula que regeix aquest 
criteri és senzilla en el seu concepte: si es 
redueix la demanda de l’edifici i s’augmenta 
el rendiment dels equips que cobreixen la 
demanda final, el resultat de la seva divisió 
-el consum d’energia- serà menor. 

Això no solament ha d’aplicar-se als nous 
edificis, sinó també al parc d’edificis 
existents, que clarament poden millorar 
l’eficiència tant del seu aïllament així com 
en els seus sistemes tèrmics i que pel 
seu volum total, davant del de construcció 
de nous edificis, representen una part 
essencial en l’obtenció d’aquest objectiu. 
Però per aplicar mesures destinades a 
aquest  fi, s’han de tenir en compte tres 
factors fonamentals, el primer consistent a 
disposar d’un entorn financer que permeti 
abordar actuacions de millora energètica, 
ja que sempre cal una inversió inicial, i 
si no hi ha capacitat per abordar-la, no 
podran obtenir-se aquests estalvis que, en 
períodes de retorn adequats, segur que la 
fa rendible.
 
D’altra banda, s’ha d’assegurar que les 
accions finalment adoptades s’executen i 
s’utilitzen d’una manera efectiva obtenint 
els estalvis que han motivat la seva adop-
ció, és a dir, comptabilitzar els resultats del 
seu ús, no solament el nombre d’accions 
realitzades. 

Finalment, i unit al factor anterior, s’han 
d’adoptar les accions precises que per-
metin millorar els costums d’ús per part 
de l’usuari final, per així assegurar els 
resultats i que aquests siguin tangibles a 
aquest últim.

La certificació energètica 
d’edificis constituirà un  
mecanisme dinamitzador  
de l’eficiència

Estalvi i eficiència energètica a l’abast de tots

Certificació energètica
Per tant, per a la consecució dels objectius 
desitjats d’eficiència s’hauran d’activar aquells 
mecanismes que dirigeixin i facilitin aquelles 
actuacions de millora que portin a un resul-
tat final positiu, podent concretar-se aquests 
mecanismes en la consecució real i efectiva 
d’una reglamentació energètica exigent, la 
posada en funcionament de la certificació 
energètica dels edificis, l’incentiu i promoció 
per part de l’Administració d’actuacions de 
millora en elements aïllants i en sistemes 
tèrmics d’alta eficiència, establir mecanis-
mes financers que facilitin a l’usuari final 
l’escometre la inversió inicial precisa per millo-
rar el seu habitatge o edificio, i finalment i no 
per això menys important, realitzar un pla de 
formació i divulgació de bones pràctiques en 
l’ús energètic als usuaris finals.
 

La reducció del consum 
s’aconsegueix aplicant el  
criteri de “més per menys”

Tan important com disposar d’una reglamen-
tació amb un nivell adequat d’exigències míni-
mes respecte a la reducció de la demanda 
dels edificis (Codi tècnic de l’Edificació) i en el 
rendiment dels sistemes que cobreixen cada 
tipus de demanda (Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en edificis), és assegurar que en 
l’ús diari s’obtinguin els resultats esperats en 
el disseny inicial. No es pot quedar en simple-
ment comptabilitzar el nombre d’instal·lacions 
realitzades d’una tecnologia determinada, sinó 
que cal verificar que aquestes funcionen i que 
els seus resultats són els adequats. Això sola-
ment pot aconseguir-se mitjançant l’adequat 
seguiment i inspecció.
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D’altra banda, no s’ha de caure a exigir com 
a criteri de disseny la imposició de solucions 
particulars, independentment de les carac-
terístiques singulars de cada edifici, ja que 
cadascun d’aquests disposarà d’un ventall 
de solucions energètiques que analitzades 
d’acord amb les seves característiques físi-
ques, d’orientació i tipus d’ús, portarà a la 
decisió de la solució més adequada a cada 
cas i possiblement no sempre la mateixa. 

La certificació energètica d’edificis tant exis-
tents com de nova planta constituirà un meca-
nisme dinamitzador de l’eficiència, ja que 
la presentació obligatòria d’aquest certificat 
en qualsevol transacció d’aquests immobles, 
sigui lloguer o compra, serà un factor de 
decisió de mercat, atès que en una compa-
rativa entre immobles, davant d’altres factors 
similars, una millor qualificació representarà 
un menor cost energètic i, per tant, un major 
atractiu al comprador o arrendador.

Existeixen certes actuacions puntuals de millo-
ra, com són la substitució de finestres o de 
generadors de calor per uns altres de major 
eficiència i per tant, amb un menor con-
sum final, que pel seu baix nivell d’inversió, 
resultats immediats i possible generalització 
entre un gran nombre d’usuaris, mereixen 
actuacions específiques de promoció. Aquest 
mecanisme ja es porta realitzant des de fa 
diversos anys en diverses comunitats autòno-
mes amb resultats satisfactoris. 

Davant d’altres actuacions de major enverga-
dura, com poden ser actuacions d’aïllament 
tèrmic de l’envolupant, exterior o interior, la 
substitució de sistemes centralitzats de calor 
i/o fred o unes altres de renovació o millora 
integral d’edificis, l’exigència financera inicial 
és molt major i en l’entorn econòmic actual, 
l’activació de mecanismes de finançament 
per a aquest fi serà un factor dinamitzador, en 
molts casos imprescindible. 

Realitzar una tasca informativa, formativa i de 
conscienciació dels usuaris finals és l’element 
primordial per obtenir estalvis dia a dia. Per 
això, a més de campanyes generalistes 
d’informació, com les actualment en marxa, 
a través dels instal·ladors i mantenidors s’ha 
de millorar el coneixement de l’usuari sobre 
com usar millor els sistemes que ell té par-
ticularment, fins i tot generalitzant el costum 
de disposar d’un manual d’ús del conjunt 
de la instal·lació, no solament del generador 
de calor o fred. En tot aquest entorn, el gas 
natural com a combustible, és la font d’energia 
més adequada per a aquestes finalitats, ja que 

produeix la menor emissió de CO2 i de conta-
minants locals, disposa de tecnologies de molt 
alta eficiència basades en el seu ús, com són 
els escalfadors instantanis d’aigua calenta, les 
calderes de condensació, la microcogenera-
ció i els sistemes de refrigeració a gas i potser 
el més important, les inversions inicials precises 
per a la seva implantació són les més favora-
bles respecte a l’obtenció d’un mateix resultat 
d’estalvi, per la qual cosa s’afavoreix així el 
desenvolupament d’aquestes actuacions. 

Gas Natural aposta decididament per 
aquestes actuacions que promouen 
l’eficiència i recolza els nous desenvolu-
paments que permetin que tots els usuaris 
cobreixin els seus serveis energètics, con-
sumint solament l’energia que realment 
necessiten. 
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