
  

 
 

Què ès el Certificat d’Eficiencia Energètica 

 
 SI VENS O LLOGUES UN HABITATGE 

Necessitaràs el certificat d'eficiència energètica que serà obligatori per a tots els habitatges o locals que es 
posin en venda o lloguer amb l'entrada en vigor del Reial Decret sobre Certificació Energètica d'Edificis 
Existents. 

 

 QUE INDICA AQUEST CERTIFICAT 
Aquest certificat analitza la demanda i el consum energètic d'un immoble. El seu resultat es resumeix en 
una etiqueta molt similar a la que ja estem acostumats a veure en els electrodomèstics. Amb un codi de 
color, classificarà els habitatges segons una escala que va de la categoria més alta, la "A" (menor consum), 
a la més baixa, la "G" (major consum). 
 

 ON ES MOSTRARÀ AQUEST CERTIFICAT 

L'etiqueta que proporciona el certificat ha d'aparèixer en qualsevol anunci o procés publicitari de venda o 
lloguer amb la resta de la informació de l'immoble. A més es lliurarà l'original al comprador en cas de 
contracte de compravenda i es mostrarà o lliurarà còpia al llogater en cas de contracte d'arrendament. 
 

 QUINS INMOBLES HAN D’OBTENIR EL CERTIFICAT 
Tots aquells immobles en venda o lloguer. Si el teu immoble va ser construït amb posterioritat a 2007, ja 
hauria de tenir el seu certificat energètic. 
 

 QUINA VALIDESA TÉ 
El certificat d'eficiència energètica té una validesa de 10 anys, després dels quals si l'immoble fos de nou 
objecte de venda o lloguer hauria de certificar-se. 
 

 COM ES REALITZA AQUEST CERTIFICAT 
Un tècnic habilitat ha de visitar l'immoble i prendre les dades necessàries per emetre el certificat i signar-
lo. En l'informe el tècnic inclourà a manera informativa les possibles millores que podrien fer millorar la 
qualificació de l'habitatge. 
 

 PERQUÈ AQUEST REIAL DECRET 
Aquesta normativa prové d'una directiva Europea (Directiva 2002/91 / CE) que ja s'aplica a la resta dels 
països de la Unió. Espanya va amb retard en l'aplicació d'aquesta normativa té com a objectiu reduir les 
emissions de CO2 a l'atmosfera. 
A Espanya ja és obligatòria lA certificació energètica per a edificis de nova 
construcció des de 2007. Amb aquest Reial decret es dóna un pas més 
incloent els habitatges i locals existents que hagin de ser objecte de venda 
o lloguer. 
 

 NO FA FALTA TENIR UNA MÍNIMA QUALIFICACIÓ 

No cal tenir una qualificació determinada per vendre o llogar el teu 
habitatge. És una etiqueta informativa per als futurs inquilins o 
compradors. És d'esperar que una bona qualificació suposi un valor afegit a 

l'immoble.      


