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Qui som?

Què oferim?

Com s’ha de fer?

Quan s’ha de fer?

Per què s'ha de fer?

Oikosvia Arquitectura s.c.c.l. és una societat cooperativa de prestació de serveis en l'ambit de l'edificació, que comprèn les branques d'Arquitectura,                  
Estructures, Instal·lacions i Urbanisme. El nostre equip multidisciplinar d'Arquitectes, Enginyers i Arquitectes Tècnics ens permet donar solucions conjuntes i globals 
a les diferents problemàtiques que existeixen a la nostra professió, incloent, per tant, la Certificació Energètica d’Edificis.

1. Anàlisi del Projecte Arquitectònic i Definició d’Objectius per part del Client.
2. Estudi del projecte durant la Fase de Projecte Executiu i determinació de la seva Qualificació Energètica. Assessoria vers la millora de l’Eficiència Energètica.
3. Qualificació Energètica de l’Edifici [en fase de projecte i en fase d’edifici acabat] per l’obtenció del Certificat d’Eficiència Energètica. Emissió de l’informe 
de Qualificació Energètica del programa CALENER VYP o GT, informe de justificació de la Limitació de la demanda energètica en compliment de CTE HE-1 
(LIDER) i Registre de la Certificació Energètica [web i presencialment].
1.1. Visita in situ de l’habitatge, local o edifici per a realitzar el treball de camp per a la recollida de dades.
2. Qualificació Energètica de l’Edifici per l’obtenció del Certificat d’Eficiència Energètica. Emissió de l’informe de Qualificació Energètica general del programa 
CALENER VYP o GT, o dels programes d’opció simplificada CE3 o CE3X i Registre de la Certificació Energètica [web i presencialment].

Obtenir la Qualificació Energètica de l’edifici mitjançant alguna de les opcions que el Reial Decret 235/2013 de certificació determina: 
 1. Opció general de qualificació: CALENER_VYP o CALENER_GT 
 2. Opció simplificada de qualificació d’edificis existents: CE3 o CE3X
Realitzar la Certificació Energètica de l'Edifici mitjançant un tràmit administratiu a través del programa de Certificació Energètica d'Edificis i d'Inscripció en el Registre. 

El mateix RD 235/2013 estableix l’àmbit i dates d’aplicació:
 1. Edificis de nova construcció
 2. Edificis o parts d’edificis existents (habitatges i locals) que es venguin o es lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certifcat en vigor.
 3. Edificis o parts d’edificis en els que l’autoritat pública ocupi una superfície total > 500 m2  i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
 4. Edificis o parts d’edificis en els que l’autoritat pública ocupi una superfície total > 250 m2  i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
  5. Edificis o parts d’edificis en els que l’autoritat pública hi estigui de lloguer i ocupi una superfície total >250 m2  i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

a partir del 1 de Juny de 2013 -
a partir del 1 de Juny de 2013 -
a partir del 9 de Juliol de 2015 -

a partir del 31 de Desembre de 2015 -

EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

EDIFICIS EXISTENTS

D'acord amb el Decret 235/2013 del 5 d'abril, pel qual es regula el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, és obligatori 
posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència 
energètica d’un edifici i valors de referència tals com els requisits mínims d’eficiència energètica amb l’objectiu que els propietaris o arrendataris de l’edifici o 
d’una unitat d’aquest puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica. 
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[edificis existents
opció simplificada]

Notes:  (*) Per a casos no descrits a la taula, consultar honoraris.
   (**) Costos associats a edificis amb una superfície mitja fins a 100 m2 per habitatge. Per a superfícies superiors, s’incrementarà el cost a raó del 20% per cada bloc de 50 m2 de superfície mitja addicional.
   (***) Informació disponible: La propietat disposa del projecte d’instal·lacions amb els esquemes de principi on es detallen tots els sistemes d’instal·lacions de l’edifici o local.  

                  Informació     Sense     Informació     Sense
 Superfície (m2)    Disponible    Informació    Disponible    Informació

 Fins a 500 m2        800 €       1300 €         900 €       1400 €

 de 501 a 1000 m2     1600 €       2500 €       1700 €       2600 €

 de 1001 a 1500 m2     2400 €       3700 €       2500 €       3800 €

 de 1501 a 2000 m2     3200 €       4900 €       3300 €       5000 €

  de 2501 a 3000 m2      4000 €       6100 €       4100 €       6200 €

 + 3000 m2         A CONSULTAR          A CONSULTAR

                  Informació     Sense     Informació     Sense
 Superfície (m2)    Disponible    Informació    Disponible    Informació

 Fins a 100 m2      280 €      400 €      320 €      500 €

 de 101 a 200 m2     360 €      600 €      400 €      700 €

 de 201 a 300 m2     440 €      800 €      480 €      900 €

 de 301 a 400 m2     520 €       1000 €      560 €       1100 €

  de 401 a 500 m2     600 €       1200 €      640 €       1300 €

 + 500 m2          A CONSULTAR          A CONSULTAR

          Tipologia        Diferent     Tipologia      Diferent 
 Nº Habitatges    Repetida     Tipologia     Repetida     Tipologia   

 Fins a 5         700 €         800 €         800 €         900 €

 de 6 a 10     1.100 €      1.300 €      1.200 €      1.400 €

 de 11 a 15     1.500 €      1.800 €      1.600 €      1.900 €

 de 16 a 20     1.900 €      2.300 €      2.000 €      2.400 €

  de 21 a 25     2.300 €      2.800 €      2.400 €      2.900 €

 de 26 a 30     2.700 €      3.300 €      2.800 €      3.400 €

 + 30           A CONSULTAR           A CONSULTAR

                   Edifici      Casa      Edifici       Casa
 Superfície (m2)   Plurifamiliar    Unifamiliar    Plurifamiliar    Unifamiliar       

 Fins a 50 m2     160 €      200 €      220 €      260 €

 de 51 a 100 m2    200 €      240 €      260 €      300 €

 de 101 a 150 m2    240 €      280 €      300 €      340 €

 de 151 a 200 m2    280 €      320 €      340 €      380 €

  de 201 a 250 m2    320 €      360 €      380 €      420 €

 de 251 a 300 m2    360 €      400 €      420 €      460 €

 + 300 m2          A CONSULTAR          A CONSULTAR

HONORARIS(*)

HABITATGES
INDIVIDUALS

EDIFICIS
PLURIFAMILIARS (**)

LOCALS
INDIVIDUALS (***)

EDIFICIS
TERCIARIS
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