La normativa vigent, el
Codi Tècnic de l’Edificació
o CTE (RD 314/2006),
ja incorpora criteris
d’eficiència energètica i
qualitat dels habitatges
de nova construcció
i en aquells on es fan
reformes importants. De
totes maneres, més d’un
50% del parc d’habitatges
català va ser construït
abans que entres en vigor
cap normativa energètica
de l’edificació. Aplicant
mesures d’eficiència
energètica a la llar podem
estalviar fins a un 50% del
consum i millorar el confort.

La qualitat energètica
de l’edifici on vivim té un
impacte directe sobre
la nostra salut i sobre
els recursos econòmics
necessaris que destinem a
subministraments bàsics,
ja que un habitatge de
baixa eficiència energètica
requereix més energia per
arribar a unes condicions
de confort.

L’eficiència
energètica de
l’habitatge

Mantenir les estances
a una temperatura de
26ºC a l’estiu i de 20ºC
a l’hivern, ventilar 10
minuts cada dia per
renovar l’aire i evitar el
consum fantasma.

Utilitzar temporitzadors
per regular els usos dels
aparells elèctrics més
potents és un exemple
de canvi d’hàbits
energètics que poden
fer que estalviem en la
factura.

Els hàbits dels
usuaris

Aïllament de façana,
coberta, forjat entre
habitatge i locals,
tancaments amb espais
exteriors, caixes de
persiana i contorns de
portes i finestres.

Reduir la demanda
energètica de
l’habitatge farà que
necessitem menys
energia per arribar a la
temperatura desitjada.

L’abric de l’edifici

Sistemes de calefacció
i refrigeració, calderes,
neveres i cuines.

Assessorar-se quan
se substitueixen
electrodomèstics
evitarà que prenguem
una decisió poc eficient
que representi una alta
despesa d’energia i
diners.

L’eficiència dels
equips

Energia solar tèrmica,
energia solar fotovoltaica,
energia minieòlica,
energia geotèrmica,
biomassa.

El preu del kWh fluctua
diàriament i segueix
una tendència a l’alça.
Com a usuaris no podem
incidir en el mercat
energètic però si podem
proporcionar-nos l’energia
que necessitem per a
viure.

La font d’energia
contractada

Ajuts de millora de la qualitat i la
sostenibilitat
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Actuacions
subvencionables

- Administracions públiques, altres organismes
i entitats de dret públic.

- Llogaters amb l’autorització de la propietat.

- Persones propietàries d’edificis d’habitatges.

- Comunitats de propietaris.

Qui els pot demanar?

Fins el 35% de pressupost subvencionable

2000€/habitatge
5000€/habitatge

Si la reducció de la demanda
energètica anual global de
calefacció i refrigeració
de l’edifici és major de:

30%
50%

Per a més informació:

www.agenciahabitatge.com
Oficines locals d’habitatge
Borses de mediació per al lloguer social
Agència de l’Habitatge de Catalunya
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Fase sol·licitud

- Fitxa de Compliment Energètic Projecte. Rh(2)
- Certificat d’Eficiència Energètica Projecte
- CE3X o equivalent Projecte
- ITE
- Pressupostos
- Projecte executiu

Projecte

Aprenem està finançat per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i està format per entitats
de les quatre regions de l’Euroregió.

Rehabilitació energètica:
millora el confort i estalvia
energia i diners

- Fitxa de Compliment Energètic Final
Rh(3)
- Certificat d’Eficiència Energètica Final
- CE3X o equivalent Final
- Etiqueta Final (ICAEN)
- Certificat final d’obra (CFO) amb els
seus annexos
- Annex A del CFO
- Annex B. Relació de controls d’obra i
resultats
- As built

Final

Fase final d’obra

30% d’estalvi
en la demanda energètica

Aprenem ajuda als llogaters i propietaris a
fer un ús més eficient dels recursos d’energia
i aigua en els seus habitatges.

- Fitxa de Compliment Energètic Existent Rh(1)
- Certificat d’Eficiència Energètica Existent
- CE3X o equivalent Existent
- Etiqueta (ICAEN)

Existent

Aprenem acompanya i ofereix eines als gestors d’habitatges perquè puguin assessorar
correctament a les persones que han de realitzar una rehabilitació energètica.

I per la nit?

Uf! Això encararia el cost
de l’obra!
Si aprofitem les obres que
hem de fer a la façana per a
millorar l’aïllament tèrmic,
guanyarem amb confort i
estalviarem en energia.

Podeu programar que baixi a
17 GRAUS o que s’apagui.

Sí però no massa més, el més car és
fer el projecte i posar la bastida
que ho hem de fer igualment. A més,
ara hi ha ajuts que subvencionen
fins el 35% del pressupost de l’obra.

I que hi guanyem nosaltres
amb això?

és un viret, servirà per evitar
que ens entri el fred.

Si poseu, “temperatura de confort”
a 20 GRAUS a l’hivern, la calefacció
s’apagarà quan hi arribi.

Sí, els hi estem explicant als
veïns que invertint-hi una mica
més poden millorar el confort i
evitar condensacions dins de
casa. Si aïllem per fora evitem
ponts tèrmics.

tanca que
fa fred!

dius que aquesta escuma
ens escalfarà?

la façana està en molt mal estat
i s’ha de rehabilitar tota.

dius que amb això gastarem
menys?

Tindreu menys despesa per escalfar
la llar i estareu més confortables.
A més, millorareu l’edifici i els
habitatges guanyaran valor.

és un temporitzador, així només
s’encendrà l’aigua calenta quan
la necessitem.

Què hi fas posant un rellotge
a l’endoll??

És que les bombes de calor
inverter són molt més eficients
que els radiadors elèctrics.

Tenies raó, hem pagat
menys d’electricitat.

amb l’interruptor no gastem
electricitat quan no
l’estem utilitzant.

ara s’ha apagat el rellotge
de la minicadena!

llavors només em podré
dutxar quan faci sol?

no, té un acumulador d’aigua
calenta que et permetrà tenir
aigua durant tot el dia.

Sí noi, des de que va tancar
la botiga de queviures i està
buit el local, ens arriba una
fresqueta!

Aquest terra
està gelat!

és per evitar que entri fred a
l’hivern. A l’estiu les fem servir
per a que no entri el sol pel matí
i a l’hivern per a que no entri el
fred per la nit.

per què em baixes cada nit
la persiana i en canvi a l’estiu
ho fas pel matí?

Sí, a més podreu revisar si la
potència que teniu contractada
és la més adequada.

Sí, mirarem quins aparells gasten més i si
tenim consums mentre estem fora de casa.

Sí, tot arreglat. Vols que et
posi un monitor per veure el
consum d’energia?

Ja estàs del quadre elèctric?

Des de que van canviar la
fusteria i van posar el doble
vidre no passem tant de fred.

s’ha de ventilar cada dia,
amb 10 minuts n’hi ha prou.

Se’ns en vA l’escalfor per la
coberta. Per això tenim reunió
de veïns avui, a veure si aprofitem
per millorar-ho ara que cal
arreglar les goteres!

Quin fred que fa en aquest pis!
A l’estiu ens fregirem!

millora el confort i estalvia energia i diners

Rehabilitació energètica:

