
Projecte estratègic de rehabilitació energètica
dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Informe per al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Barcelona, novembre de 2011



Novembre de 2011

Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

04. Conclusions

El present informe respon a un encàrrec efectuat a ERF, Estudi Ramon Folch i Associats S.L per part del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona (PEMB), sota els auspicis de Barcelona Global i del propi Ajuntament de Barcelona.

Aquest informe se centra en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a espai amb unes característiques comunes i singulars. 
Tanmateix, si bé la major part de  conclusions i estratègies proposades són metropolitanes, hi ha referència específiques a la 
realitat de Barcelona pel lideratge històric que ha dut en l’àmbit de la rehabilitació, la disponibilitat de dades i per la singularitat 
dels seus organismes de gestió (Consorci de l’Habitatge de Barcelona, Agència d’Energia, etc.) 
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Lluís Gibernau (ITEC), Víctor Seguí (ETSAV), Josep Gassiot (RiME), Josep-Manel Marí (Cambra de Contractistes d’Obra de 
Catalunya), Ignasi Cubiñá (EcoIntelligentGrowth), Ramon M. Torra i Xavier Segura (Àrea Metropolitana de Barcelona), Narcís 
Armengol (Armengol Enginyers), i Carlos Pérez i Imma Barrau (Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida). 
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Consum d'energia final a Barcelona per sectors (2008)

Sector transport 
24,1%

Sector industrial 
17,2% Sector terciari 

29,9%

Sector domèstic 
27,9%

Sector altres 
0,8%

El 67,5% de la superfície construïda1 dels edificis de Barcelona correspon a habitatge i el 22,1% correspon 
a edificis terciaris. Això vol dir que l’espai residencial triplica l’espai terciari. 

Tanmateix, el sector terciari consumeix més energia que el residencial. Concretament, gasta el 30% de 
l’energia final de la ciutat, mentre que el sector residencial consumeix el 28% d’aquesta energia final. 

El consum unitari del sector terciari és 3,5 vegades més que el del residencial. En concret, el sector terciari 
consumeix de mitjana 248 kWh/m2·any, mentre que els habitatges en consumeixen 75,65 kWh/m2·any. 

Font: ICAEN i Repsol, recollida pel Pla d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona 2011-2020.

Consum total d’energia final a ciutat de Barcelona l’any 2008: 17.001,78 GWh
1 Sense elements comuns ni aparcaments.
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1.1 El parc construït de Barcelona
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El cadastre de Barcelona mostra que els edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona tenen una 
mitjana de 63 anys. 

Font: Institut Municipal d’Estadística, Cadastre 2007. Recollit en el PECQ de l’Ajuntament de Barcelona

Distribució cronològica del parc d'habitatges de Barcelona (en m2)
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Distribució dels sostre residencial a la ciutat de Barcelona segons tipologia

Font: Institut Municipal d’Estadística, Cadastre 2007. Recollit en el PECQ de l’Ajuntament de Barcelona
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Es preveu un progressiu envelliment del parc d’habitatges a causa de la manca de sòl lliure i a la pròpia 
rehabilitació, que n’allarguen la vida útil. 

Cal tenir present també que el 61,28% dels habitatges de Barcelona són propietat dels seus habitants.

Pel que fa al usos terciaris, predominen els comerços (amb més del 40% del total de superfície terciària de 
Barcelona) i les oficines de més de 500 m2 (amb més del 25% del superfície terciària). 

Font: Cadastre de Barcelona. Recollit en el PECQ de l’Ajuntament de 
Barcelona
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“Barcelona, posa’t guapa” és una campanya de protecció i millora del paisatge urbà emblemàtica per a la 
ciutat. A través de l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV), en el seu origen l’any 1986 va 
suposar un revulsiu important per promoure la rehabilitació d’edificis, però també va provocar un canvi 
cultural: el canvi de l’imaginari col·lectiu dels ciutadans en relació a la importància de les façanes urbanes. 

Ha estat una campanya molt eficient, centrada més en premis econòmics que en subvencions: quan va 
començar, amb finançament de només el 5-8% de l’import total, incrementable en funció de la qualitat final 
de l’actuació executada, va aconseguir dinamitzar el subsector econòmic de la rehabilitació i ser conegut 
per bona part de la ciutadania. Això ho va aconseguir també aliant-se des de bon principi amb els tècnics i 
les institucions emblemàtiques de la ciutat. En concret, els primers convenis que va signar van ser amb els 
col·legis professionals d’arquitectura i enginyeria i amb institucions com el Barça, el Corte Inglés i la Caixa. 

La campanya “Barcelona, posa’t guapa” ha intervingut del 1986 ençà en el 31% dels edificis de la ciutat de 
Barcelona.

9

1.2 L’experiència emblemàtica de la ciutat: “Barcelona, posa’t guapa”

Font: Ajuntament de Barcelona (2010). Memòria: 25 anys posant guapa Barcelona.
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Actuacions principals

• “Barcelona, posa’t guapa” no s’ha centrat exclusivament en la rehabilitació de façanes sinó que des del 
primer dia ha volgut incidir en el paisatge urbà d’una manera transversal. Disposa de tres eixos 
d’actuació: 

“Rehabilitar el paisatge”, que ofereix més de trenta actuacions subvencionades per promoure la 
rehabilitació efectiva. En els seus 25 anys d’existència, l’Institut del Paisatge Urbà ha repartit 98,75 
M€ de subvencions en més de 42.000 actuacions, que han desencadenat obres i inversions per un 
total de 777,6 M€. 

“Endreçar el paisatge”, que correspon a la gestió dels usos del paisatge urbà. La gestió del 
paisatge ha adoptat com a filosofia de fons la mentalitat de pacte, consens i ajudes per fer front a les 
distorsions del paisatge urbà. També s’han destinat 15,9 M€ provinents de la publicitat en bastides a 
actuacions emblemàtiques de millora del paisatge urbà. 

“Divulgar el paisatge”, que se centra en la difusió activa del patrimoni arquitectònic de la ciutat, 
mitjançant les Rutes del paisatge i les publicacions associades. 

• Ha intervingut sobretot en l’Eixample i els nuclis històrics, d’una manera força distribuïda a tots els 
districtes de la ciutat. Tanmateix, no ha fet grans intervencions en els polígons residencials dels anys 60.  

10
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La sostenibilitat a “Barcelona, posa’t guapa”

• Com a ciutat turística, a més de productiva, una part molt important de l’economia de Barcelona està
associada a la seva imatge, i per tant a la qualitat de les seves façanes. Per als responsables de la 
campanya ha estat crític garantir que la rehabilitació millorés aquestes façanes i no les empitjorés. 

• Per aquest motiu l’IMPUQV ha apostat per una rehabilitació de qualitat que respectés la composició de 
l’edifici i el seu entorn urbà. Per contra, no han intervingut en rehabilitacions energètiques de façana 
perquè els seus responsables consideren que no es poden tocar els estucs que tenen la immensa 
majoria de façanes de l’Eixample. Si s’instal·lés aïllament exterior en façana aquests estucs es farien 
malbé i es perdria part del patrimoni històric de la ciutat. 

• Per contra, sí que han intervingut significativament en rehabilitacions de parets mitgeres amb criteris 
d’eficiència energètica. Totes les recuperacions de mitgeres fetes han incorporat aïllament en façana 
previ a la refacció estètica de la mitgera. 

• Així mateix, l’Institut del Paisatge Urbà ha distribuït subvencions per a la millora de la sostenibilitat dels 
edificis: aïllament tèrmic i acústic, instal·lació d’energies renovables, etc. 

11
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El Pla d’Energia Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2020 (PECQ) és una eina de planificació de 
l’Ajuntament de Barcelona a partir d’una diagnosi dels consums energètics i ambientals de Barcelona i del 
plantejament d’una sèrie d’actuacions transversals i sectorials. El seu objectiu principal és donar resposta al 
compromís de Barcelona en el marc del Pacte dels Alcaldes de la Unió Europea: reduir les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle associades a l‘activitat municipal i els sectors difusos (en particular, la mobilitat i 
l’edificació) en un 20% per a l‘any 2020.

L'elaboració del PECQ s'ha fet a partir de diferents estudis sectorials entre els quals s’hi inclou una 
avaluació del parc edificat, tant pel que fa als edificis residencials com terciaris. Aquesta avaluació classifica 
i totalitza les superfícies dels edificis per tipologies constructives. Igualment estableix valors de demanda i 
consum energètic de les diferents tipologies constructives i usos.

Prèviament (2002), l’Ajuntament de Barcelona havia redactat, aprovat i executat el Pla de Millora Energètica 
de Barcelona (PMEB) 2002-2010. El PMEB va servir per crear l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB) i 
dotar així la ciutat d’una primera estructura de gestió en eficiència energètica i energies renovables. 

Ambdós plans han estat promoguts i tirats endavant per l’Agència d’Energia, i tenen la finalitat d’assolir una 
incardinació efectiva amb la resta d’àrees i serveis de la ciutat relacionats amb el consum energètic. 

12

1.3 El Pla d’Energia Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2020
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L’ús, les solucions constructives i el consum energètic dels edificis de Barcelona són molt diferents en 
funció de la seva tipologia i el seu àmbit. Es poden estructurar de la manera següent: 

A. Edificis residencials

A.1. Àmbit públic: inclou els habitatges de protecció oficial (HPO) de venda i de lloguer, tant els fets 
durant el franquisme (gestionats actualment per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, antiga 
ADIGSA) com els promoguts pel Patronat de l’Habitatge o REGESA. La propietat pública de molts 
d’ells ha facilitat en els últims 20 anys la rehabilitació integral d’aquells més antics i que estaven en 
pitjors condicions, sense cap cost per a l’usuari (vegeu 5.4 “L’actuació directa”). 

A.2. Àmbit privat: inclou els edificis de propietat vertical i els de propietat horitzontal (múltiples 
propietaris en diferents pisos o apartaments). És on més ha intervingut la campanya “Barcelona, 
posa’t guapa”, de l’Ajuntament de Barcelona. 
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1.4 Tipologies d’edificis i sectors econòmics
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B. Edificis terciaris

A.1. Àmbit públic: inclou equipaments públics: hospital, piscines, escoles, museus, biblioteques, etc., 
així com els propis edificis administratius de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres administracions, 
especialment la Generalitat de Catalunya. S’han fet algunes auditories energètiques i certes 
inversions, però disposen encara d’un potencial d’estalvi molt important. 

A.2. Àmbit privat: inclou hotels, oficines, hospitals privats, etc. La intensitat elevada del seu consum 
energètic i la capacitat d’estalvi ha possibilitat certes estratègies d’eficiència en alguns àmbits, 
relacionats principalment amb el canvi d’elements dels sistemes energètics i la il·luminació. D’altra 
banda, les empreses de serveis energètics (ESE) estan començant a actuar assumint la inversió en 
equips a curt termini. 

Cal indicar que una part important del sector terciari està ubicat en edificis residencials, ja sigui en 
comerços a les plantes baixes o ja sigui en oficines a les plantes superiors.

14

Font: PMEB de l’Ajuntament de Barcelona

Classificació i superfície dels usos terciaris segons tipologia dels edificis on s’ubiquen
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Sectors econòmics concernits

En l’àmbit de la rehabilitació i manteniment d’edificis hi intervenen dos sectors econòmics que fins ara no 
han tingut relació ni sinèrgies entre ells:

i) Sector de la construcció, subsector de la rehabilitació: desenvolupat des de 1986 amb l’impuls
de la campanya “Barcelona, posa’t guapa”, està consolidat a la ciutat. Engloba la rehabilitació
(estructural, estètica i energètica passiva), les reformes, les ampliacions i les modificacions. No ha 
patit tant la crisi econòmica com el subsector de la construcció d’obra nova.

ii) Sector dels serveis, subsector dels serveis energètics: és un àmbit lligat històricament a les 
empreses instal·ladores i mantenidores d’equips energètics, així com a consultories i enginyeries 
energètiques. Recentment han aparegut al nostre país les empreses de serveis energètics (ESE), que 
agrupen moltes de les anteriors i faciliten la inversió en equips i l’estalvi energètic immediat del client. 
Aporten i apliquen productes del subsector financer per al finançament de les inversions de nous 
sistemes energètics més eficients que els antics, si bé no formen part de l'esmentat subsector 
financer. Tot i que el seu potencial és molt clar i des dels governs estatal i català se les vol potenciar, 
disten molt d’estar consolidades. 

15
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1.5 El marc energètic i climàtic

• El Consell i el Parlament europeus han determinat en la seva estratègia Europa 2020 que l’eficiència 
energètica és un dels 5 objectius clau de la Unió Europea per fer front a la crisis econòmica. A més la 
sostenibilitat és una de les 7 polítiques prioritàries de l’estratègia.

• Aquesta estratègia reforça el conjunt d'objectius i mesures sobre canvi climàtic i energia que la UE va 
aprovar el desembre de 2008, denominades Paquet energia i clima. El Paquet es planteja aconseguir el 
2020 els objectius anomenats 20-20-20, que es concreten en:

• Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un mínim del 20% respecte a l'any base de 
1990 per al CO2 i 1995 per als fluorats i altres (i augmentar l'objectiu fins a un 30% si els altres 
països desenvolupats es comprometen a fer reduccions similars). Aquest objectiu implica reduir 
les emissions dels sectors sotmesos a la Directiva de Comerç d'Emissions en un 20% i les 
emissions dels sectors difusos en un 10% respecte 2005, objectius que ha de complir el conjunt de 
la UE i també cadascun dels estats membres.

• Augmentar l'ús d'energies renovables (eòlica, solar, de la biomassa, etc.) fins al 20% de la 
generació total (actualment representen al voltant del 8,5%).

• Reduir el consum d'energia en un 20% respecte al nivell previst per a 2020 gràcies a la millora de 
l’eficiència energètica. La UE va arribar a un acord per concretar aquest tercer objectiu en 
l'esmentada Estratègia Europa 2020, aprovada el juny de 2010.

1.5.1 Les polítiques de la Unió Europea
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• Només el 3,5% de l’energia primària consumida a Catalunya és d’origen autòcton. La resta prové de fonts 
importades, ja sigui de fonts fòssils (carbó, gas natural i petroli) o ja sigui a partir d’urani. 

1.5.2 El cost econòmic del consum energètic

Petroli
48,1%

Gas  natural
23,2%

Renovables
2,4%

Nuclear
22,4%

Altres
3,9%

Consum anual d’energia primària a Catalunya (2007)
Font: Institut Català d’Energia
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• La importació d’energia té una repercussió econòmica molt important per a la nostra economia, i cada 
vegada és més gran, fins al punt que ja supera el 5% del PIB. Com a referència, l’any 2008 la importació
de petroli va tenir un cost de 16.000.000.000 € per a l’economia espanyola. Aquest cost es transfereix 
directament a països tercers, sense benefici a nivell local quant a ocupació, activitat econòmica, etc. 

• La disminució de la despesa energètica és una estratègia que influeix positivament en la renda nacional, 
la competitivitat, la creació d’ocupació i el medi ambient. Un dels àmbits on això es veu reflectit més 
directament és la construcció edificatòria, ja que la rehabilitació energètica és intensiva en la creació de 
llocs de treball a costa de disminuir el consum d’energia.  

Evolució del pes de la importació d’energia a Espanya
Font: Font: Vila, J. (2011). Bloc del diari Ara. http://emprenem.ara.cat/enersociety/
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1.6 El marc normatiu i fiscal de la rehabilitació d’edificis

• Llei 2/2011, d’economia sostenible. El capítol IV de la Llei d’economia sostenible estableix disposicions 
generals de rehabilitació i habitatge, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació urbana i del parc edificat. 

• IVA reduït. Pel Reial Decret Llei 6/2010, des del 14 d’abril del 2010 fins al 31 de desembre del 2012 
s’aplica l’IVA reduït (8%) a tot tipus d’obres de millora que es facin als habitatges que es trobin sota una 
de les condicions següents: 

Entrega de béns: el valor de l’obra de rehabilitació sigui superior al 25% del valor real inicial de 
l’edifici deduint el valor del sòl. 

Presentació de serveis: el valor dels materials aportats sigui superior al 30% del cost final.

• Deducció de l’IRPF. Mitjançant el Reial Decret Llei 5/2011, s’ha ampliat la deducció fiscal de l’IRPF
establerta l’any 2010 per fer obres de rehabilitació a l'habitatge amb l’objectiu últim de revifar el sector de 
la construcció, passant d’un 10 a un 20% de deducció. A més, s’ha ampliat l’aplicació de les ajudes a les 
segones residències. Una de les actuacions considerades com a rehabilitació és la reforma per millorar 
l’eficiència energètica dels edificis. Un altre canvi ha estat ampliar el límit de la renda màxima que pot 
accedir al 100% de les ajudes, que ha passat de 33.007 a 53.007 € anuals. Finalment s’ha augmentat el 
límit màxim que es pot deduir anualment, que passa dels 4.000 als 6.750 €. Aquestes desgravacions 
només s’aplicaran a aquelles obres que es facin abans del 31 de desembre de 2012. 
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• Inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE). Aquesta inspecció, regulada pel Decret 187/2010, 
institueix un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis residencials per tal de verificar el deure que 
tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. No estableix cap regulació de 
l’eficiència energètica. L’han de dur a terme els edificis que se sotmeten a obres de rehabilitació, els que 
determinen les ordenances locals i tots el edificis plurifamiliars amb l’antiguitat següent:

Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció

Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015

A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

La inspecció és visual, i es notifica mitjançant un informe tècnic, que pot establir quatre nivells de 
qualificació: molt greu (no s'atorga el certificat d’aptitud i cal adoptar amb caràcter immediat les mesures 
de seguretat indicades per esmenar les deficiències en els terminis previstos en l'informe tècnic), edifici 
amb deficiències greus (s'atorga el certificat d’aptitud condicionat a l’adopció amb caràcter immediat de 
les mesures de seguretat indicades en els terminis previstos en l'informe tècnic), edifici amb deficiències 
lleus (s'atorga el certificat d’aptitud  i cal dur a terme els corresponents treballs de manteniment) i edifici 
sense deficiències (s'atorga el certificat d’aptitud).

Un cop validada la inspecció, s'atorga el corresponent certificat d'aptitud, que té una vigència de 10 anys, 
i ha de constar en totes les transmissions entre vius d’immobles que estiguin obligats a fer la ITE.
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1.7 El marc normatiu de l’eficiència energètica en l’edificació

• Directiva 2002/91/CE, d’eficiència energètica edificis. És el marc normatiu que ha donat lloc a les 
normatives estatals i autonòmiques vigents com el CTE, el decret d’ecoeficiència i la certificació
energètica d’edificis. Va ser actualitzada mitjançant la Directiva 2010/31/UE. 

• Directiva 2010/31/UE, d'eficiència energètica dels edificis (DEEE, coneguda també per EPBD).  És 
el nou marc legislatiu europeu en aquest àmbit, que donarà lloc a futures normatives estatals i 
autonòmiques. Destaca l’article 9, que indica que els edificis nous siguin de consum energètic pròxim a 0 
a partir de l’any 2020 (àmbit privat) o 2018 (àmbit públic). Respecte els edificis existents, la Directiva 
indica que són un gran nínxol consumidor d’energia i que per això podran establir-se requisits d’eficiència 
als mateixos quan es rehabilitin, sense especificar quins seran aquests requisits. Únicament s’esmenta 
que els edificis rehabilitats hauran de complir els requisits per a nous edificis quan se sotmetin a una 
rehabilitació important (reforma amb un pressupost superior al 25% del valor de l’edifici, sense comptar el 
valor del sòl, o reforma en la que es renovi més del 25% dels elements de l’envolupant de l’edifici).

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Aprovat pel Reial Decret 314/2006, d’acord amb la Llei 38/1999, 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE), és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir 
els edificis en relació als requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Les exigències bàsiques es 
desenvolupen mitjançant els documents bàsics següents: seguretat estructural, seguretat en cas 
d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, protecció respecte el soroll, i estalvi d’energia 
(DB HE). El CTE aplica als edificis de nova construcció i a la majoria d’obres d’ampliació, modificació, 
reforma o rehabilitació d’edificis existents. En concret, els condicionants d’estalvi d’energia (DB HE) 
s’apliquen en rehabilitacions de més de 1.000 m2 útils i canvi de més del 25% de l’envolupant.
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• Decret 21/2006, d’ecoeficiència (DE). Té com a objectiu regular els criteris de 
sostenibilitat dels edificis a Catalunya i promoure la consciència social en la 
manera de concebre, dissenyar, construir i utilitzar els edificis d’una manera 
sostenible. Estableix 4 camps d’acció: aigua, energia, materials i residus. S’aplica 
a obra nova i reformes o rehabilitacions integrals. 

• Llei 2/2011, d’economia sostenible. Estableix una sèrie de modificacions de la 
Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, per permetre els contractes público-
privats de millora energètica dels edificis públics per mitjà d’empreses de serveis 
energètics (ESE).  En l’article 83 també estableix que abans del 4 de setembre de 
2011 el govern aprovarà el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis existents.

• Llei 30/2007, de contractes del sector públic. S’ha modificat per facilitar la 
participació de les empreses de serveis energètics (ESE) a l’administració pública. 
En concret, a partir de diversos informes de la Junta consultiva de contractació
administrativa s’han establert terminis de contractació suficients per a la 
recuperació de les inversions (fins a 20 anys) i es permeten contractes mixtes de 
subministrament i serveis energètics.

• Reial Decret 47/2007, de certificació d'eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Estableix el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis de nova construcció, així com també a les modificacions, 
reformes o rehabilitacions d'edificis existents amb una superfície útil superior a 
1.000 m2 en què es renovin més del 25% del total dels tancaments.

Etiqueta d’eficiència 
energètica d’edificis de 
nova construcció
segons RD 47/2007

Font: IDAE
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1.8 El paper dels col·legis professionals

• El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) agrupen la majoria de professionals encarregats de la 
redacció i supervisió dels projectes de rehabilitació. En conseqüència, tenen un paper transcendental per 
a l‘impuls del sector de la rehabilitació energètica mitjançant accions informatives i formatives gremials.

• Els dos col·legis professionals ofereixen nombroses activitats formatives adreçades a la redacció de 
projectes de rehabilitació que integren el vector energètic com a element clau del projecte arquitectònic.

• L’octubre de l’any 2010, el CAATEEB va organitzar el Congrés Internacional Rehabilitació i 
Sostenibilitat. El Futur és possible. Aquest congrés va esdevenir un fòrum de debat del futur del sector 
de la construcció, que va reivindicar una política d’habitatge al servei de les necessitats de la societat 
actual, seguint el model europeu basat en la rehabilitació i la sostenibilitat. Del Congrés en va sorgir un 
document de conclusions, amb un sèrie de demandes i recomanacions consensuades, i un comitè
estratègic que s’encarrega d’exposar les conclusions en els principals agents econòmics i politics a fi de 
crear un marc favorable a la rehabilitació del parc edificat. Més informació a http://www.rsf2010.org/. 

1.8.1 Els col·legis d’arquitectura
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• La gestió del parc edificat privat es fa, en la seva majoria, mitjançant la intermediació dels Administradors 
de Finques, els quals informen i aconsellen als propietaris sobre les actuacions més convenients per al 
seu be immoble. Per tant, tenen un paper molt rellevant en la presa de decisions del parc edificat privat. 
La seva finalitat és gestionar els bens immobles amb criteris professionals, conscients del seu valor com 
a bé d'inversió i estalvi. 

• Els administradors de finques s’ocupen de conservar i millorar la propietat: gestionen el manteniment de 
la propietat immobiliària en previsió de problemes, cercant la seva millora i el compliment de la normativa 
legal. També aconsellen sobre les actuacions de manteniment, millora i rehabilitació a endegar en els 
edificis. En definitiva, són l’agent més proper en el dia a dia al ciutadà d’un edifici de propietat horitzontal, 
el més comú a la ciutat de Barcelona, tot i que també gestionen gran part del parc immobiliari en propietat 
vertical. 

• El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona – Lleida, ha expressat les dificultat per endegar 
actuacions de rehabilitació energètica en actuacions de millora de façana, si bé reconeixen que el 
sobrecost que suposa la col·locació d’aïllament en façana en una rehabilitació convencional de façana no 
és en general especialment significatiu.

• També expressa la seva reticència a incorporar cap càrrega obligatòria addicional sobre els propietaris de 
pisos. Tanmateix consideren viable la incorporació d’una certificació d'eficiència energètica dels 
habitatges existents, en el moment de fer-se una compra-venda, sempre que no tingui caràcter 
preceptiu. Els autors considerem que el més oportú és que aquesta certificació sigui annexa a la taxació
de l’habitatge. 

1.8.2 La funció dels administradors de finques en la rehabilitació
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02
Benchmarking
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2.1 Metodologia
S’ha dut a terme un benchmarking estatal i internacional amb la finalitat d’identificar les estratègies i 
polítiques públiques que han reeixit en millorar el comportament energètic del parc d’edificis existents. El 
benchmarking s’ha fet a partir d’experiències conegudes pels autors de l’informe i d’una cerca exhaustiva 
via web.
Els estats que s’han analitzat són: 

• Espanya, on s’han estudiat les iniciatives empreses a Andalusia i al País Basc.
• Itàlia.
• França.
• Alemanya.
• Estats Units d’Amèrica. 

D’altra banda, s’han analitzat en detall tres experiències europees de certificació energètica d’edificis 
existents. Concretament, les de Dinamarca, Regne Unit i Alemanya. 
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Mesura Programa Edificante, dins el marc  del Plan  Concertado  de Vivienda  y Suelo de Andalucía 2008-2012 i del  programa de mitigació del
Plan Anadaluz de acción por el clima 2007- 2012. 

Tipus Programa públic desenvolupat per la Junta d’Andalusia que pretén impulsar la rehabilitació i l’edificació sostenibles.

Any de posada en marxa 2010 

Pressupost 52 milions d’euros  per la primera fase 2010-2012.

Mecanisme Subvencions per optimitzar el comportament tèrmic i acústics dels edificis i per 
millorar els sistemes d’ACS, els sistemes de climatització i les instal·lacions 
d'ascensors existents:

- Línea d’ajudes econòmiques per subvencionar a propietaris que vulguin millorar 
les condicions d'eficiència dels seus immobles (d’antiguitat entre 10 i 35 anys). 
Les intervencions tindran un cost màxim de 12.000 euros per habitatge. Es podrà
actuar sobre la evolvent (façanes, finestres i cobertes) i sobre les zones comunes 
dels edificis; o bé incorporar energies renovables a l’edifici com la solar tèrmica i la 
biomassa.

- El programa ofereix al propietari un recolzament de fins el 65% del 
pressupost de l’obra, entre ajudes autonòmiques i estatals, per a les 
intervencions esmentades de rehabilitació tant en habitatges lliures com en 
protegits, tot i que no es dediquin al lloguer.

Previsió de resultats -Intervenir en un total de 3.700 pisos (en el període 2010-12),  amb una inversió global de 44,4 milions, dels quals la Junta aportarà el 70% 
(30,6 milions) i els propietaris el 30% restants (13,8 milions).
- Generació de 7.000 nous llocs de treball (directes i indirectes).
- Reducció de 10.400 t de CO2.

Comentaris En el marc del Plan  Concertado  de Vivienda  y Suelo de Andalucía 2008-2012, durant el període 2008-2011 (dades fins a juny del 2011) 
s’han  fet un total de 131.132 intervencions de rehabilitació sobre un objectiu marcat de 109.723, que suposen un acompliment del 119,5%  
(per a més informació:  http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/principal_medida.php?id_medida=9).

Programa Edificante

Rehabilitació
energètica 
integral 
d’edificis del 
parc 
residencial 
existent

Incorporació de 
nous criteris 
d’eficiència en 
altres programes 
de rehabilitació
urbana ja 
existent

Millora de la 
certificació
energètica 
en habitat-
ges protegits 
de nova 
construcció

Andalusia: Programa Edificante
2.2 Experiències estatals de polítiques de rehabilitació energètica
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Mesura Mesures financeres per a la rehabilitació d’habitatges. 

Tipus Ordre sobre mesures financeres per a la rehabilitació d’habitatges que incorpora la millora de l’eficiència energètica dels immobles com un 
criteri important a l’hora de concedir les subvencions.

Any de posada en marxa 2011 (actualment és un esborrany, encara està en fase de redacció)

Pressupost Encara no es coneix

Mecanisme

Entre 2006 i 2009, gràcies al Pla Director d’Habitatge d’aquest període, el Govern Basc va destinar una mitjana de 13,47 milions € en 
ajudes a la rehabilitació d’habitatges i edificis en els pressupostos ordinaris. Durant el 2009 i coincidint amb un canvi de govern, s’adoptà un 
Pla Extraordinari d’Inversions que va permetre incrementar el pressupost en ajudes a la rehabilitació fins els 22,44 milions €.

El 2010 es va redactar un nou Pla Director d’Habitatge i Regeneració Urbana 2010-2013. Per desenvolupar-ne les seves línies d’actuació, 
el Departament d’Habitatge, Obres Públiques i Transport del Govern Basc (Etxebizitza, Herri lan eta Garraio saila) va publicar el desembre 
de 2010 el Pla Estratègic de la Comunitat Autònoma del País Basc de Rehabilitació d’Edificis i Regeneració Urbana 2010-2013 que 
identificava com un dels quatre grans reptes que vertebren la seva estratègia el fet d’incrementar la rehabilitació d’edificis i definir 
programes estratègics per renovar i regenerar espais urbans.

L’antic Pla definia les mesures financeres en matèria de rehabilitació d’habitatges mitjançant l’Ordre 29 de desembre de 2006, que no 
ajustava les subvencions als resultats obtinguts en eficiència energètica. 

A partir de la publicació del Nou Pla s’ha detectat la necessitat també d’actualitzar les mesures financeres i en aquest context s’està
redactant una modificació de l’Ordre del 29 de desembre de 2006, l’aprovació de la qual està prevista que tingui lloc durant l’estiu del 2011.

Aquesta nova regulació inclourà grans increments de les quantitats subvencionades en funció de la consecució d’uns determinats 
objectius d’eficiència i de reducció de la demanda energètica dels edificis i s’aplicarà a aquells edificis construïts abans de 1980.

Previsió de resultats El Govern Basc estima que s'avaluaran 80.000 edificis en 4 anys, a partir de la implantació de la nova ordre.

Comentaris Pla Estratègic de la Comunitat Autònoma del País Basc de Rehabilitació d’Edificis i Regeneració Urbana 2010-2013:  
https://www6.euskadi.net/r41-2208/es/contenidos/nota_prensa/nptv_20110202_rehab/es_nptv/adjuntos/plan_estrateg_rehab.pdf

Pla Director d’Habitatge 2006-2009

Ordre 29 de desembre de 2006
(VIGENT, tot i que corregida per l’Ordre del 8 de març de 2007)

Pla Director d’Habitatge i Regeneració Urbana 
2010-2013 (VIGENT)

NOVA ORDRE EN ELABORACIÓ

País Basc: mesures financeres per a la rehabilitació d’habitatges i per la intervenció en edificis terciaris

Mesura Estratègia d’actuació per intervenir en edificis municipals terciaris

Descripció L’Ajuntament de Bilbao va adjudicar a Ferroser (filial de serveis de Ferrovial) i en consorci amb Tecman el contracte de gestió energètica de 
les instal·lacions esportives que depenen de l'ajuntament durant un període de 10 anys i per un import de 25 milions d’euros. 

L’Ajuntament ha fixat l’execució d’algunes inversions obligades, algunes lligades a la rehabilitació i l’eficiència energètica (instal·lacions de 
cogeneració) i altres no, com per exemple ha fixat una inversió de 4 milions d’euros en nous equipaments i instal·lacions. La finalitat  és 
reduir un 15% el consum d’electricitat i un 20% la despesa de gas natural. També implantaran un pla de mesura i verificació dels estalvis i 
estudiaran la qualificació energètica dels edificis. S’inclouran vehicles elèctrics o alimentats amb biodièsel per a tasques de manteniment.

Cal destacar que els estalvis compartits s’han obtingut ja des del primer dia tot i que s’ha endegat a partir d’un sòlid compromís polític.
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Altres iniciatives a nivell estatal

Plataforma RHE+, plataforma 
social para el fomento de la 
rehabilitación, la accesibilidad y 
la eficiencia energética de 
edificios y viviendas

Aquesta plataforma social formada per agents del sector de la construcció i constituïda l’any  2010 està coordinada 
institucionalment a través de la Secretaria d’Estat d’Habitatge i Actuacions Urbanes del Ministeri de Foment. 
Compta amb la participació de Comunitats Autònomes, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, l’IDAE i els 
col·legis professionals de l’àmbit de l’arquitectura, entre d’altres. 
El seu principal objectiu és activar i reorientar el sector de la construcció cap a la regeneració urbana i la millora, 
l’adequació i la rehabilitació del parc edificat d’habitatges. Entre els objectius de la Plataforma destaquen: 1) 
Abonar les subvencions establertes en els programes de rehabilitació en un termini màxim de dos mesos des de la 
finalització de les obres; 2) Crear un portal web específic que contingui la informació de les ajudes públiques de 
cada comunitat autònoma, agents, empreses homologades, etc.; 3) Ampliar la formació de treballadors, agents, 
tècnics i empreses de noves tecnologies que fan possible la rehabilitació d’edificis; 4) Crear Oficines Tècniques de 
Rehabilitació en els Col·legis Oficials d’Arquitectes.

Guía de rehabilitación 
ambientalmente sostenible en 
vivienda y edificios de oficinas 
(IHOBE y Dpto. Vivienda 
Gobierno Vasco).

Aquesta guia ofereix diferents tipus de mesures agrupades en 10 categories: materials, energia, aigua potable, 
aigües grises, atmosfera, qualitat de l’aire, residus, sòl, transport i ecosistemes. L’aplicació d’aquesta guia i el seu 
codi de valoració permet quantificar objectivament les qualitats dels projectes en cadascuna de les categories 
definides i en el seu conjunt. La valoració final, similar a les etiquetes d’eficiència energètica d’edificis i 
electrodomèstics, inclourà a l'edifici en un dels 7 nivells possibles: el nivell I serà el més sostenible i el nivell VII 
equivaldrà a un edifici que es limita a complir amb la normativa vigent.

IHOBE, LKS, IK Ingeniería i el Departament d’Habitatge del Govern basc han participat en l’elaboració d’aquesta 
guia, que s’ha aconseguit a partir de l’adaptació de les guies d'edificació sostenible per habitatge i per edificis 
d’oficines, que ja tenien publicades IHOBE des del 2006, cap als requisits de la rehabilitació sostenible.

Guía de Rehabilitación
energética de Edificios de 
Vivienda. Madrid vive ahorrando
energía.

La Guia, editada des de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid, juntament amb 
la Fundación de la Energía l’any 2008, té 12 capítols. Entre els temes tractats destaquen: rehabilitació de façanes i 
de cobertes amb aïllament tèrmic, rehabilitació tèrmica de tancament dels forats: vidres i marcs, làmines solars a 
les finestres per millorar l’eficiència energètica de l’edifici, sistemes de captació d’energia amb mòduls fotovoltaics 
integrats en membrana per impermeabilització de cobertes, energia solar tèrmica: ACS i climatització, tecnologies 
de calefacció d’alta eficiència energètica, instal·lacions d’il·luminació eficients, etc.
L’objectiu d’aquesta extensa i detallada guia és donar a conèixer les diverses tecnologies existents i les ajudes 
disponibles a la Comunitat de Madrid en el moment de la publicació de la guia.
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Itàlia: incentiu fiscal per a la rehabilitació energètica

Mesura Detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di risparmio energetico

Tipus Incentiu fiscal establert per la Llei 296/2006

Període de validesa de la mesura 2006 - 2012

Pressupost --

Mecanisme - Descompte fiscal del 55% del cost d’obres que tinguin com a objectiu millorar el 
comportament energètic de qualsevol tipus d’edifici. Els destinataris d’aquest 
descompte són tant propietaris particulars com empreses propietàries. Per a 
cada tipus d’actuació hi ha un màxim descompte establert: 

• Reemplaçament del sistema de climatització: 30.000 €.

• Instal·lació de plafons solars tèrmics: 60.000 €.

• Millora de l’aïllament de l’envolupant i/o canvi de les finestres: 60.000 €.

• Renovació global edifici (diverses actuacions): 100.000 €.

Resultats obtinguts Durant els 3 primers anys d’aplicació de la mesura (2007, 2008 i 2009):

- Energia primària estalviada anualment (de mitjana durant els 3 anys d’aplicació de la mesura): 1.470 GWh/any.

- S’ha evitat l'emissió de 940.400 tCO2.

- Inversió total:  7.883 milions d’euros. 

Unitat Tècnica d’Eficiència Energètica de l’ENEA
(Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e 
l'Ambiente)

Descompte fiscal del 55%

Ministeri d’Economia i Finances, Ministeri de 
Desenvolupament Econòmic

2.3 Experiències mundials de polítiques de rehabilitació energètica

Mesura Certificato Bianco (Certificat blanc)

Descripció Mesura establerta el 2005 (i ampliada el 2007), actualment afecta a 14 distribuïdors elèctrics i 62 de gas natural (tots 
aquells que tenen més de 50.000 clients). Els distribuïdors d’electricitat han d’aconseguir, conjuntament, un estalvi de 3.2 
Mtep/any, i els de gas han d’aconseguir globalment un estalvi de 2,5 Mtep/any. 

Les empreses distribuïdores tenen 4 opcions per assolir els estalvis objectius: 1) desenvolupar projecte propis 
d’eficiència energètica directament per als seus clients; 2) desenvolupar projectes d’eficiència energètica conjuntament 
amb tercers (ESE, instal·ladors, etc.); 3) comprar certificats  d’eficiència energètica aconseguits per tercers; i 4) pagar la 
sanció per no aconseguir l’estalvi objectiu.

Els Certificats blancs estableixen que el sistema de mesura i verificació dels estalvis assolits sigui una comparativa entre 
l’energia consumida abans i després de l’execució de cada projecte (veure informació ampliada a la fitxa del Regne Unit).

Previsió de resultats Està previst que aquests certificats cobreixin un terç de l’estalvi d’emissions de CO2 previst per al 2012.
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França: eco-préstecs a interès zero

Mesura Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Tipus Programa de préstecs bancaris a interès zero per a la rehabilitació d’habitatges.

Període de validesa de la mesura A partir de l’1 d’abril de 2009.

Pressupost Ha anat augmentant cada any. Per a l’any 2009: 8,9 bilions d’euros en préstecs.

Mecanisme - L’eco-préstec permet finançar les obres de rehabilitació que 
tinguin com a objectiu augmentar l’eficiència de l’habitatge.

- Va dirigit a tot tipus de propietaris sense cap requisit de renda 
màxima, però només en aquells habitatges que siguin primera 
residència i hagin estat construïts abans del gener de 1990.

- Cada habitatge només es podrà beneficiar d’un únic préstec.

- Es financen: canvis de l’aïllament de la coberta i dels murs 
exteriors, canvis d’aïllament de finestres i portes exteriors, 
instal·lació o substitució d’ACS o de calefacció,  instal·lació de 
sistemes de calefacció i/ or sistemes de producció d’ACS que 
utilitzin energies renovables. Per a cada actuació finançada es 
demanen uns requeriment mínims d’eficiència per poder optar a 
rebre el préstec.

- El préstec màxim per habitatge és entre 10.000 i 30.000 € en 
funció de l’actuació. Aquest s’ha de retornar al banc, sense cap 
interès, en un període màxim de 10 anys. 

Resultats obtinguts Durant el primer any d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta iniciativa s’hi havien adherit 75.000 prestataris.

Comentaris (1). Les entitats bancàries que s’han adherit a aquesta mesura són: Banque Chalus, Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, 
Crédit Agricole, Crédit du Nord, Crédit foncier, Crédit Immobilier de France, Crédit Mutuel, Domofinance, KUTXA Banque, Banque Postale, 
LCL, Société Générale, Solféa i CIC.

Per a més informació: http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-eco-pret-a-taux-zero-en-13.html

Pas 1. Identificar les obres de rehabilitació juntament amb qui 
s’encarregarà de dur-les a terme

Pas 2. Completar el formulari tipus Devis (Pressupost).

Pas 3. Portar el formulari a l'entitat bancària (1).

Pas 4. El banc examina el formulari i decideix si concedeix o 
no el préstec i per quina quantitat.

Pas 5. Si es concedeix el préstec, el propietari pot començar 
les obres, que s'allargaran un màxim de 2 anys. 

Pas 6. En acabar les obres el propietari ha de tornar al banc 
per portar el formulari tipus Factures (Factura).
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Regne Unit: the Green Deal Project

Mesura The Green Deal Project and the Energy Bill

Tipus Mecanisme de finançament de la rehabilitació energètica a través d’un sobrecost en la factura energètica mensual de l’habitatge o negoci

Període de validesa de la mesura A partir de la tardor del 2012.

Pressupost No requereix pressupost.

Mecanisme Des de 2008 el govern obliga a les empreses subministradores 
d’energia a finançar millores energètiques dels edificis 
mitjançant dues Energy Company Obligations:

- Carbon Emissions Reduction Target (CERT): mesures per 
reduir les emissions de CO2 de les llars.

- Community Energy Saving Programme (CESP): obligació de 
que el 40% de les actuacions siguin fetes en grups prioritaris 
de pocs recursos econòmics. 

L’objectiu del Green Deal és assegurar un nou sistema de 
finançament d’aquestes mesures i promoure les millores 
d'eficiència energètica en habitatges i negocis.

Es tracta d’un mecanisme de finançament lligat a 
l’immoble, que permet a l’usuari (propietari o llogater)  fer 
les millores d’eficiència energètica en el seu habitatge o 
negoci i abonar el cost a poc a poc a través de la factura 
energètica (electricitat i/o gas natural).

Les premisses del Green Deal són les següents:

- El cost dels estalvis energètics ha de ser més gran o igual al cost de 
l’Energy Bill.

- Un consultor acreditat serà qui proposarà les mesures a emprendre.

- El Green Deal Provider promou que es facin les actuacions d’eficiència. 
Pot ser un fabricant de productes, una consultora energètica, etc.

- El Green Deal Provider necessita el consentiment de totes les parts per 
tal d’iniciar les obres de millora, inclòs el pagador actual de la factura 
energètica.

- Les actuacions les durà a terme un instal·lador acreditat.

- Les actuacions les finança l’empresa subministradora d’energia, que 
recuperarà la inversió poc a poc a través de la factura energètica. 

Es pretén vincular el Green Deal a una millora de l’actual sistema anglès 
de certificació energètica l’EPC (Energy Performance Certificate, vegeu 
més endavant).

Resultats obtinguts Encara no s’ha engegat la mesura.

Comentaris Per a més informació: http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/green_deal/green_deal.aspx

http://www.decc.gov.uk/assets/decc/legislation/energybill/1010-green-deal-summary-proposals.pdf
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Regne Unit: White Certificates
Mesura White Certificate (Certificat blanc)

Tipus Instrument que certifica de manera independent i rigorosa la reducció d’una determinada quantitat de consum d’energia. Normalment va 
associat a un mercat i a un objectiu de reducció, de manera que es converteix en un instrument per fomentar l’estalvi energètic de manera 
econòmicament eficient

Període de validesa de la mesura A partir del 2002.

Pressupost No requereix pressupost.

Mecanisme En aquest sistema, els proveïdors d’electricitat i gas natural estan obligats a assolir un determinat objectiu quantificat de reducció de consum 
energètic anual. Si no compleixen l'objectiu obligatori estan obligats a pagar una multa. Els certificats blancs s’atorguen als productors cada 
vegada que s'estalvia una quantitat d'energia, amb la qual cosa el productor pot fer servir el certificat per al compliment dels objectius propis 
o  pot vendre’l a altres companyies que no poden complir els seus objectius. D’aquesta manera, el mercat de certificats blancs no determina 
quines accions concretes han de fer les companyies i els usuaris, però sí els objectius als què estan obligats.

És un sistema certificable, cosa que garanteix l’assoliment d’un valor determinat de reducció de consum energètic. I és un sistema de mercat, 
cosa que permet assolir l’objectiu d’una manera rendible, és a dir, amb el mínim cost possible. El sistema funciona mitjançant un sistema 
anomenat cap & trade, que garanteix un màxim de consum i fa que les empreses i/o els particulars comercialitzin entre sí. La companyia 
distribuïdora obligada a reduir pot escollir la tecnologia més apropiada, al cost més baix. S’incentiva la inversió privada i es fomenta la 
transferència de tecnologia.

Fins ara s’ha aplicat a través de les companyies de distribució i comercialització d’electricitat i gas natural, a les quals se’ls ha obligat a 
assolir un determinat valor d’estalvi energètic, que ha d’estar certificat. Els certificats es poden assolir mitjançant projectes que estalvien més 
enllà del business-as-usual, per les pròpies companyies de distribució d’energia o mitjançant ESE, cosa que ha estimulat el mercat d’aquest 
tipus d’empreses. 

El Regne Unit ha combinat l’obligació de reducció de consums a les companyies distribuïdores amb la possibilitat de comerciar 
objectius energètics i estalvis. En aquest cas, els certificats blancs se centren només en el sector residencial.
Itàlia va començar a aplicar un sistema de mercat de certificats blancs el 2005, i França un any després. En el cas d’Itàlia comprenen 
qualsevol sector consumidor final d’energia, però com a mínim el 50% de la reducció ha de ser en el consum final d’electricitat i gas natural. 

Resultats obtinguts Durant el primer període  (2002-2005) s’aconseguí un estalvi de 62 TWh, i durant el segon  (2005 – 2008) de 130 TWh.

Comentaris Per a més informació: http://www.ewc.polimi.it/documents/EWC_brochure.pdf

http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_d%27%C3%A9conomie_d%27%C3%A9nergie
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Alemanya: programa de préstecs KfW CO2

Mesura KfW CO2 Gebäudesanierungsprogramm/ Energieeffizientes Bauen und Sanieren (Programa KfW CO2 i rehabilitació d’edificis/ Eficiència 
energètica en la Construcció i la Rehabilitació) forma part del Programa Nacional de Protecció del Clima.

Tipus Programa de préstecs bancaris amb condicions preferents per finançar rehabilitacions energètiques i nova construcció que superi els nivells 
d’eficiència exigits per normativa. Promogut per Ministeri Federal d’Urbanisme, Habitatge i Transport (Ministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung) i coordinat per l’entitat bancària KfW Bankengruppe (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

Període de validesa de la mesura Llançament del programa: 2001. Modificacions diverses al llarg dels anys, redissenyant i expandint el programa contínuament.

Pressupost Ha anat augmentant cada any. Per a l’any 2009: 8,9 bilions d’euros en préstecs.

Mecanisme

€ € + interessos - bonus

- Promogut a nivell nacional i executat per part dels bancs locals.

- Va dirigit a tot tipus de propietaris unifamiliars, plurifamiliars i a 
associacions de propietaris. Hi ha 2 categories d’edificis: A, 
construïts abans del 1984 i B, abans del 1995.

- Es financen rehabilitacions energètiques globals i mesures 
puntuals. També finança nova construcció que superi àmpliament 
els requisits d’eficiència energètica exigits per normativa. 

- El préstec màxim per habitatge és de 50.000 €. El préstec es fa a 
interessos molt baixos (1,4%) invariables durant 10 anys. 

- Els edificis tipus A que assoleixin l’estàndard mínim d’eficiència 
exigit per normativa estan exempts de retornar un 5% del préstec, 
i, si aconsegueixen uns estalvis un 30% millors que aquest 
estàndard, l’exempció s’eleva fins al 12,5%; si superen el 50% de 
millora arriba fins a un màxim de 17,5% d’exempció.

Resultats obtinguts - Emissions estalviades gràcies a les actuacions realitzades gràcies als préstecs concedits l’any 2009: 740.000 t CO2.

- Energia primària estalviada gràcies a les actuacions amb els préstecs concedits l’any 2009: 2.090 GWh.

Comentaris El KfW és un banc propietat del Govern Federal (80%) així com dels länder (20%). Aquesta entitat està promocionant programes de 
reducció d’ emissions de CO2 en el sector de la construcció des del 1990 (http://www.kfw.de/kfw/en/index.jsp).

KfW Bankengruppe

Ministeri Federal d’Urbanisme, Habitatge i Transport

Banc local 
1

Banc local 
2

... Banc local 
n

Habitatge
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Estats Units d’Amèrica: National Residential Energy Efficiency Program

Mesura El NATIONAL RESIDENTIAL ENERGY EFFICIENCY PROGRAM  identifica les eines per finançar les estratègies de rehabilitació energètica 
d’edificis i les subvencions públiques a les que els propietaris poden adherir-se.

Tipus Diversos, tots d’origen públic

Període de validesa de la mesura Diversos

Pressupost --

Mecanisme
- Préstecs. Quantitats a demanar: entre 1.500 i 2.000 US$ (entre 

1.000 i 1.400 € -juny 2011-) per actuació, a retornar en 15 anys.

- Subvencions. Mitjançant aquest mecanisme la rehabilitació és 
finançada amb un fons públic. Aquest fons però es nodreix 
gràcies a un augment d’impostos als propietaris a través de 
factures per a serveis públics energètics aconseguint així lligar 
efectivament el finançament amb la millora real en eficiència 
energètica dels edificis.

- Hipoteques: tenen el mateix principi que els préstecs però amb 
la diferència que el pagament no es completarà fins al cap de 30 
anys, resultant així una menor quota mensual i un lleugerament 
superior estalvi net, en comparació amb les préstecs.

Resultats obtinguts --

Comentaris Nombrosos estats del EUA tenen les seves pròpies estratègies o adaptacions de les mesures que planteja l’Energy Program Consortium. 
La tasca d’aquesta entitat és establir les pautes de les mesures que, per les característiques de l’estat són més adequades per estimular la 
rehabilitació energètica dels edificis en el sector residencial.

Més informació: http://www.energyprograms.org/briefs/082509-EnergyEfficiencyFinanceRept.pdf

ENERGY PROGRAMS 
CONSORTIUM

National 
Association 

of State 
Energy 
Officials
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Energy 

Assistance 
Director’s 
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Association of 

Regulatory 
Utility 
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State and 
Community 

Services Program

National Residential Energy Efficiency Program

Préstics HipotequesSubvencions
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Estats Units d’Amèrica: Property-Assessed Clean Energy (PACE) 
Mesura El programa Property-Assessed Clean Energy (PACE) és una estructura financera que permet als governs locals obtenir capital per invertir 

en projectes d’eficiència energètica i energies renovables.

Tipus Programa voluntari de sol·licitud de crèdit per a impulsar projecte d’eficiència energètica, a nivell municipal

Període de validesa de la mesura Des del 2008.

Pressupost --

Mecanisme - Inici. Va emergir l’any 2008 a través d’un programa pilot  a nombrosos municipi de 
Califòrnia, i ràpidament s’ha anat estenent a diversos estats.

- Funcionament. Es tracta d’un programa voluntari que permet als propietaris d’habitatges 
demanar préstecs per poder fer reformes que millorin l’eficiència energètica del seu 
habitatge i/o per fer alguna instal·lació que aprofiti les energies renovables, i retornar-los 
al llarg de 15 o 20 anys a través d’un increment anual del seu impost de la propietat (com 
pot ser, per exemple l’IBI)

El govern municipal aconsegueix el finançament del projecte generalment gràcies a 
l’emissió de bons garantits. A més s’assegura el cobrament total dels préstecs ja que 
l’obligació de pagament va lligada a la propietat i continua vigent en cas de venta, 
d’herència, i fins i tot en cas d’embargament de l’immoble hipotecat.

El propietari pot arribar a recuperar tot el préstec demanat gràcies als estalvis econòmics 
associats als estalvis energètics aconseguits gràcies al projecte realitzat sobre el seu 
habitatge.

Resultats obtinguts A Califòrnia, bàsicament gràcies al programa PACE, el consum d’energia per càpita s’ha mantingut pràcticament constant al llarg dels 
darrers 30 anys.

Comentaris Més informació: http://pacenow.org/blog/

A la pàgina següent s’inclou una taula amb exemples de l’aplicació del programa PACE a diversos municipis estatunidencs.

Propietaris 
d’habitatges

Govern local

€

€
Projectes efic. energ. I 

energies renov.

Retorn a través d’un increment anual 
de l’impost de la propietat
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Exemples
Fonts de finançament i beneficis obtinguts en diversos exemples de programes PACE

Font: https://financere.nrel.gov/finance/content/funding-sources-property-assessed-clean-energy-pace-programs

Estats Units d’Amèrica: Property-Assessed Clean Energy (PACE) 
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Dinamarca: acta de qualificació energètica d’edificis

Mesura Acta de qualificació energètica d’edificis

Tipus Obligatorietat de qualificació energètica dels edificis residencials i de serveis de més de 1.000 m2 nous i existents.

Període de validesa de la mesura En vigor des de 1997

Pressupost --

Mecanisme Tres fases de l’auditoria: - L’auditoria la fan consultors energètics amb més de 5 anys 
d’experiència i acreditats per l’Agència Danesa de l’Energia (on 
fan un curs de formació).

- El cost (300-500 € / habitatge unifamiliar) l’assumeix el propietari.

- Segona inspecció aleatòria dels edificis certificats; en cas de 
mostrar anomalies en els resultats comporten sancions:

• Pèrdua d’acreditació del consultor energètic

• Sanció econòmica per fer front a les pèrdues que ha pogut 
ocasionar.

Resultats obtinguts - Fins el 2010 s’han produït més de 45.000 qualificacions anuals en habitatges unifamiliars (un 70% dels habitatges unifamiliars en venda).

- El consum dels habitatges unifamiliars s’ha reduït un 20% gràcies a la mesura.

Comentaris S’exclouen els edificis de molt baix consum i els destinats a la generació energètica.

Més informació: http://www.ens.dk/en-US/ConsumptionAndSavings/Buildings/Sider/Forside.aspx

2. Pla energètic de propostes de millora energètica i 
d’estalvi d’aigua (preu inversions, estalvi, vida útil)

3. Estat actual edifici (ús, m2, sistemes, preu energia, etc.)

1. Qualificació energètica de l’edifici (consum energia, aigua 
i emissions CO2 i comparació amb edificis referència)

2.4 Experiències europees de certificació energètica d’edificis existents
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Regne Unit: Energy Performance Certificate (EPC)

Mesura Energy Performance Certificate (EPC) (Metodologies: Standard Assesment Procedure (S.A.P) i Redioced Data SAP (RdSAP))

Tipus Procediment de qualificació energètica dels edificis d'habitatges i comerços (SAP obligatori per a nova construcció; RdSAP per a existents)

Període de validesa de la mesura EPC en vigor des de 2007 en algunes regions i des de maig 2010 de manera generalitzada

Pressupost --

Mecanisme L’auditoria es basa en:

Per calcular-lo es té en compte:

- l'aïllament tèrmic i l’envolupant de l’edifici,

- els guanys solars de l’edifici,

- el sistema de calefacció i ACS i la seva regulació,

- el tipus de combustible utilitzat en calefacció i ACS.

- Un cop entrades les dades, amb una aplicació informàtica es 
calcula la qualificació SAP o RdSAP (valors de 1-100 en escala 
logarítmica d’increment).

- L’auditoria la fan consultors energètics que han fet un curs de 
formació i han passat un examen de continguts.

- Té una validesa de 10 anys.

Resultats obtinguts - A finals de 2010, 5,5 milions de propietaris disposaven d’un certificat EPC, amb informació sobre l’eficiència energètica de la seva llar i 
recomanacions de millora.

Comentaris Més informació a: 

http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/BuyingAndSellingYourHome/Energyperformancecertificates/DG_177026

El rati del cost de l’energia de calefacció i ACS per superfície
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Alemanya: passaport energètic dels edificis

Mesura Energie Pass (Passaport Energètic dels edificis)

Tipus Obligatorietat de qualificació energètica dels edificis nous i existents

Període de validesa de la mesura En vigor des de 2008, amb antecedents de 30 sistemes regionals de certificació des de 1995

Pressupost --

Mecanisme - Certificat necessari en qualsevol compra, venda o lloguer d’un 
habitatge.

- Auditoria feta amb programes certificats per la DENA (Agencia de 
l’Energia d’Alemanya). 

- Els auditors pertanyen a entitats homologades per les diferents
comunitats regionals i en compliment dels criteris de la DENA.

- Avalua els següents aspectes:

• Demanda energètica (kWh/m2·any).

• Pèrdues energètiques de l’envolupant.

• Pèrdues energètiques dels sistemes actius.

• Emissions de CO2.

• Consum per tipologia de combustible.

Resultats obtinguts Amb tots els resultats de moltes de les certificacions, la DENA ha construït una base de dades per treure resultats del projecte.

Comentaris Més informació a: http://www.dena.de/en/topics/buildings/projects/projekt/energy-performance-certificate-for-buildings/

http://www.zukunft-haus.info/index.php?id=9632&up=1&cHash=9c4269a35f
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• Cal destacar la singularitat del Programa Edificante d’Andalusia. Fins al moment s’han acomplert els 
objectius marcats pel Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012, aconseguint
intevenir en edificis de propietat privada, molts d’ells plurifamiliars de propietat horitzontal. La clau de l’èxit 
d’aquesta experiència rau en l’elevat percentatge de subvenció pública que s’ha atorgat per a les 
rehabilitacions (fins a un 65%, sense tenir en compte el grau d’eficiència energètica finalment assolit). Els 
bons resultats obtinguts han facilitat la redacció del nou Programa, que, ara sí, inclou criteris d’eficiència 
energètica entre els seus requisits. 

• A nivell fiscal destaca el cas d’Itàlia, amb unes característiques força similars a les espanyoles i que 
arriba a oferir descomptes fiscals que cobreixen fins el 55% de les actuacions de rehabilitació que tinguin 
com a objectiu millorar el comportament energètic de qualsevol tipus d’edifici; amb quanties màximes que 
poden arribar fins als 100.000 €. 

• Globalment, es fa palès que arreu del món s’estan incrementant les polítiques i ajudes, directes o 
indirectes (descomptes fiscals), de foment de la rehabilitació energètica d’edificis. A l’estat espanyol 
endegat un seguit d’actuacions per a promoure la rehabilitació energètica (Estrategia de Economía 
Sostenible, Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, incentius fiscals, etc.). Tanmateix 
aquestes actuacions s’han mostrat absolutament insuficients per tal que aquest sector esdevingui en un 
futur proper una atractiva font de negoci a nivell privat.

2.5 Conclusions de les experiències
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• A nivell internacional, hi ha un gran nombre 
de països que tenen implantades diverses 
mesures per afavorir la rehabilitació
d’edificis sota criteris d’eficiència energètica 
amb desiguals graus d’implantació en el territori 
i diferents nivells d’èxit.

Les fórmules que s’utilitzen més habitualment 
són: 

Préstecs bancaris a baix interès, 
d’interès fix o fins i tot a interès zero.
Subvencions directes sobre les obres 
de millora i rehabilitació energètica. En 
alguns casos aquestes subvencions 
estan lligades directament als resultats 
d’estalvi energètic obtingut després 
d’executar l’actuació.
Descomptes fiscals sobre el cost de les 
obres de millora i rehabilitació
energètica.

Esquema de funcionament del Green Deal (Regne Unit).

Font: Department of Energy and Climate Change, UK.



Novembre de 2011

Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

43

Un dels casos més ben travats és el del Regne Unit, on gràcies al Green Deal es preveu fer inversions 
importants en rehabilitacions energètiques que seran retornades a llarg termini a través de les factures 
futures dels proveïdors de serveis energètics. D’una banda, la iniciativa teixirà una estratègia multisectorial
per facilitar actuacions en rehabilitació energètica i, per altra, generarà als usuaris una percepció clara de la 
mesura gràcies a la seva senzillesa de tràmits. Amb tot això el Green Deal aconseguirà:

• Relacionar els 3 subsectors: rehabilitació constructiva, serveis energètics i comercialització
energètica (electricitat i gas natural). 

• Implicar tant les pròpies ESE com les empreses de rehabilitació perquè actuïn com agents 
comercials.

Valors estadístics relacionats amb els Carbon
Emissions Reduction Target (CERT) d’habitatges 
(tríptic del projecte Green Deal, Regne Unit).

Font: Department of Energy and Climate Change, UK.
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• Diversos països europeus disposen de 
certificats energètics per edificis existents, 
amb la finalitat de donar a conèixer el consum 
energètic que suposarà l’edifici en qüestió.

Els principals aspectes a destacar són: 

Auditoria energètica feta per personal 
acreditat per les agències d’energia 
estatals:

kWh/m2·any
emissions CO2

mesures de millora energètica
Full resum de la certificació.
Inspecció aleatòria d’edificis certificats 
per detectar infractors i sancionar-los.
Revisió del certificat passat un període 
determinat (uns 10 anys).

Exemples de certificats energètics per habitatges (Alemanya i 
Dinamarca).

Font: Agències estatals d’energia
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2.6 Models de finançament de les millores energètiques en edificis

• Model finançat pel propietari. El propietari o comunitat de propietaris és el que finança i executa la 
rehabilitació, i rep els beneficis de les actuacions de rehabilitació d’un immoble. És el model clàssic, en 
què la decisió de prioritzar l’eficiència depèn del criteri tècnic, de la sensibilitat del propietari i del possible 
accés a subvencions. Té poques expectatives a curt i mitjà termini per la crisi econòmica i financera.

• Model finançat per empreses del sector energètic a través d’un càrrec fix. Les empreses 
subministradores d’electricitat i gas natural assumeixen la inversió de la rehabilitació energètica, que és 
recuperada al llarg dels anys a través d’un càrrec fix a les factures energètiques existents. Les empreses 
subministradores tenen facilitat d’accés a fonts de finançament per invertir, economies d’escala en 
l’execució i experiència i criteri tècnic energètic, cosa que provoca una disminució de les barreres 
d’implementació i un augment del potencial d’actuació. Aquest model requereix un marc polític de suport i 
canvis importants en el model legislatiu estatal, fora de l’abast de les competències municipals.

• Model finançat pel rendiment energètic. Aquest model pivota sobre les ESE (vegeu 4.2), les quals 
executen la inversió inicial (com en el cas anterior, amb més facilitats d’accés al finançament que el 
ciutadà mitjà), garanteixen el rendiment energètic futur i recuperen el capital invertit mitjançant els estalvis 
energètics generats. Existeixen tres tipus diferents de contractes dins d’aquest model: de 
subministrament, de rendiment i de prestacions. Tanmateix, els períodes d’amortització de les inversions 
de rehabilitació energètica del elements passius són excessivament elevats i la quantificació dels estalvis 
assolits excessivament complexes com per finançar les inversions necessàries sense una cobertura de 
risc per part de les ESE. Per aquest motiu encara són escassos els casos en què es desenvolupin 
actuacions de rehabilitació energètica amb elements passius basats en aquest model de negoci.

1 Sweatman, P & Managan, K. (2010). Financing Energy Efficiency Building Retrofits. Madrid: Climate Strategy & Partners. 

D’acord amb el plantejament de Sweatman1, a nivell mundial existeixen 3 models bàsics de negoci de les 
inversions de millora energètica dels edificis: 
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• Model d’Inversió Agregada (MIA). Aquest model, complementari als anteriors i proposat pels autors de 
l’informe citat, crea actius d’eficiència energètica fungibles i finançables, que tinguin un accés ampli als 
mercats de capital dintre de carteres ben estructurades, mitjançant l'ús d’estàndards i un marc comú
obert per estimular la competitivitat multicanal (ESE, empreses de rehabilitació, empreses 
comercialitzadores d’energia, bancs, etc.). Així mateix, aquest model vol oferir seguretat en el retorn de la 
inversió, amb un suport normatiu i institucional sòlid i l'ús de documentació i de punts de venda 
estàndards. Aquest model preveu la incorporació dels retorns dins d’alguna factura existent, com és el 
cas de la factura energètica. Tanmateix, aquest model només és viable si es disposa d’un accés garantit 
als mercats de capital.

Esquema del model d’inversió agregada (MIA)
Font: Sweatman, P & Managan, K. (2010). Financing Energy 
Efficiency Building Retrofits. Madrid: Climate Strategy & 
Partners. 



Novembre de 2011

Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

47

03
El potencial de rehabilitació energètica a Barcelona
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La rehabilitació energètica, o rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica, és la incorporació de 
millores energètiques en l’envolupant tèrmica, en les instal·lacions i la gestió de l’edifici per tal de reduir-ne 
els seus consums. La rehabilitació energètica reforça el confort de l’interior dels edificis, tant des d’un punt 
de vista tèrmic com lumínic com acústic, molt important en una ciutat sorollosa com Barcelona. La 
rehabilitació energètica és, en definitiva, un element de revalorització amb elevada qualitat dels edificis 
existents. 

3.1 Introducció

Com s’ha esmentat (vegeu apartat 1.1), a la ciutat de Barcelona el rati mitjà de consum per superfície dels 
edificis terciaris és 3,5 vegades més elevat que el dels edificis residencials. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PECQ de l’Ajuntament de Barcelona.
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Aquest apartat aborda el potencial de rehabilitació energètica de Barcelona a partir de dues anàlisis 
paral·leles: 

a) La identificació de les tipologies d’edificis de consum més elevat, per valorar aquells en què serà
més eficient fer-hi una rehabilitació energètica. 

b) La identificació de mesures concretes de rehabilitació i l’estalvi potencial mitjà a partir de taules 
resum que recullen les principals experiències reals i anàlisis teòriques dutes a terme en l’àmbit de la 
rehabilitació energètica a l’àrea metropolitana de Barcelona i en fa la seva valoració transversal. 
Aquestes experiències s’han estructurat d’acord amb tres tipologies diferents: 

• Actuacions projectades en edificis reals i ja executades. 

• Actuacions analitzades i previstes en edificis reals però no executades. En aquest cas, l’estalvi i 
el retorn econòmic de la inversió és estimat a partir d’una base real, però no es pot comprovar. 

• Actuacions analitzades sobre models teòrics mitjançant simulacions informàtiques dinàmiques 
ad hoc. En aquest cas, l’estalvi i el retorn econòmic de la inversió són totalment estimats. 

A les taules s’han separat les actuacions efectuades per promotors públics i per promotors privats per 
tal de valorar-les independentment i poder detectar la situació diferent de la rehabilitació promogudes 
per cadascun d’ells.
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A Barcelona, els edificis amb menys prestacions tèrmiques dels tancaments exteriors són els edificis 
construïts abans de l’any 1979, quan va entrar en vigor la primera normativa reguladora d’aïllament tèrmic. 
Aquests edificis, que disposen d’un potencial d’estalvi energètic considerable, representen el 84% dels 
habitatges del municipi de Barcelona (tipologies H1 a H6, vegeu apartat 1.1). 

Tanmateix, bona part dels edificis construïts abans de l’any 1940 presenten diversos graus de protecció i 
catalogació arquitectònica de façanes, cobertes o tancaments, fet que dificulta la intervenció. Resta, però, 
un 61% d’edificis, corresponents a les tipologies H5 i H6, que presenten unes importants demandes 
energètiques i un baix nivell de protecció arquitectònica, cosa que els converteix en el parc prioritari per a 
l’estalvi energètic. El consum en climatització d’aquests edificis és de 636 GWh/any (39 M€/any aprox.).

Demanda i consum total de calefacció per tipologia
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Font: PECQ de l’Ajuntament de Barcelona

Demanda i consum total de refrigeració per tipologia
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3.2 Les actuacions en edificis residencials
3.2.1 Principals tipologies de consum energètic

Font: PECQ de l’Ajuntament de Barcelona
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Localització Actuacions Resultats

Passives

Rehabilitacions del barri del 
Turó de la Peira (REGESA)

Executat entre 
2008-2011 Barcelona

Façanes: 6 cm d'aïllament 
exterior EPS

Cobertes a la catalana: sols 
canvi tela asfàltica

Canvi de finestres (trencament 
de pont tèrmic i doble vidre)

Els usuaris afirmen que hi ha hagut un estalvi 
considerable (fins i tot a l’estiu), però aquest no s’ha 
quantificat.

Sobrecost de 30 €/m2 de façana respecte una 
rehabilitació sense aïllament (La rehabilitació costa 
uns 4.650 €/habitatge, dels quals 1.280 €/habitatge 
són deguts a l'aïllament).

Rehabilitacions de 180 
habitatges al barri de Trinitat 
Nova (ADIGSA, actual 
Agència Habitatge 
Catalunya)

Executat entre 
2008-2009

Barcelona

Façanes: 6 cm d’aïllament 
exterior EPS

Millora de l’accessibilitat 
(incorporació i millora 
d’ascensors)

Rehabilitacions del barri de 
la Ribera (Ajuntament de 
Moncada i Reixac 2008-
2010). Projecte de 
monitorització de consums 
en 12 habitatges (IMAT, 
2009 i 2010)

Executat entre 
2008-2010

Moncada i 
Reixac

Façanes: 6 cm d'aïllament 
exterior EPS

Cobertes: 8 cm d'aïllament XPS

14% d’estalvi en calefacció (segons presa de 
mesures reals)

Segons simulació entre 9-13% d’estalvi en 
calefacció i 13% en refrigeració sense rehabilitar la 
coberta. (Estalvis de més del 40% en els habitatges 
sota coberta si es rehabilita la coberta). 

Rehabilitació d’un bloc del 
barri de la Arrahona (en el 
marc dels Manuals R, ITEC)

(ADIGSA ha rehabilitat 
altres edificis del barrii)

Executat el 2010 Sabadell

Façanes: 6 cm d'aïllament 
exterior EPS

Cobertes: 8-10 cm d'aïllament

Canvi de finestres (trencament 
de pont tèrmic i doble vidre)

La intervenció representa un 54,57% del cost de fer 
una façana nova.

Rehabilitació de 60 
habitatges al barri de Can
Jofresa (ADIGSA)

Executat el 2009
Terrassa Façanes: aïllament injectat per 

l’exterior 50% d’estalvi segons els usuaris

3.2.2 Àmbit públic
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Localització Actuacions Resultats

Passives

Rehabilitació de l’Eixample 
c/Girona per fer pisos d’alt 
standing (Promotor privat únic, 
VERTIX Grup Immobiliari) 
(Projecte en el marc dels 
Manuals R, ITEC)

Executat 
2008 Barcelona

Injecció d'aïllament per l’nterior en la 
façana principal i en la resta de façanes 
4 cm per l’exterior d’EPS.

Amb aquesta actuació s’aconsegueix complir els 
requeriments del CTE

Rehabilitació del cas antic 
(Promotor privat únic, 
immobiliària) (Projecte en el 
marc dels Manuals R, ITEC)

Executat 
el 2010 Barcelona

Injecció d'aïllament per l’interior en la 
façana principal i resta de façanes 4 cm 
per exterior EPS o 3cm més canvi de 
finestres, per complir CTE.

Cobertes aïllament per l’exterior de 7-
8cm d’EPS

Amb aquesta actuació s’aconsegueix complir els 
requeriments del CTE

Projecte Rehergia (àmbit 
espanyol). La rehabilitació
energètica des d’una visió
energètica.

(Promotor i redactor: Institut 
Cerdà). 

Simulació
teòrica 
2008

Barcelona

Façana: 6 o 10 cm d'aïllament

Coberta: 10 o 12 cm d'aïllament

Canvi de finestres

Resultats per edifici tipus torre aïllada, no passant, 
orientat a nord:

Aïllar façana comporta estalvis d’entre el 17 i el 
23% del consum segons el gruix d'aïllament.

Aïllar només les cobertes comporta estalvis d’entre
el 5 i el 7% del consum de l’edifici.

Canviar finestres comporta estalvis del 8%.

Projecte Por activa y por 
pasiva. Impulsar la edificación
de alto rendimiento energético
(Fundación Entorno)

Simulació
teòrica 
2009

Barcelona

Façana: 9-10 aïllament exterior EPS

Coberta: 12 cm aïllament a la coberta

Finestra: vidre doble amb cambra d’aire i 
capa de baixa emissivitat. Millora dels 
marcs.

Infiltracions passen de 1 a 0,6 
renovacions/h

37% d’estalvi energètic (calculat mitjançant la 
simulació d’un edifici tipus)

3.2.3 Àmbit privat
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Localització Actuacions Resultats

Passives

Informe Evaluación de 
soluciones básicas en la 
arquitectura de viviendas
(InnoCons 2010. Grup de 
traball: Eficiencia Energética de 
Edificios Residenciales)

Simulació
teòrica 
2010 Barcelona

Millora d'aïllaments de façana i coberta, 
canvi de vidres, col·locació de 
proteccions solars, etc.

Habitatge no passant orientat a Nord té fins a 3,6 
vegades més demanda que habitatge orientat a 
Sud.

Habitatge passant orientat E-W incrementa 
demanda calefacció un 44% respecte l’orientat N-S

Proteccions solars passives són molt útils en les 
façanes assolellades (eix E-S-W). 

Incrementar gruix cambra aire de les finestres 
implica reducció 8% de consum de calefacció.

Demanda de calefacció en testers i pisos sota 
coberta és 2,5 vegades superior a la de pisos de 
plantes intermèdies.

Actives

Projecte Rehergia (àmbit 
espanyol). La rehabilitació
energètica des d’una visió
energètica.

(Promotor i redactor: Institut 
Cerdà). 

Simulació
teòrica 
2008 Barcelona

Instal·lacions centralitzades

Canvi de gasoil a gas natural

Millora de l’eficiència dels equips 
d’il·luminació

Incorporació d’energia solar tèrmica

La centralització de les instal·lacions suposa 
estalvis del 1%. 

El pas a gas natural suposa estalvis del 9% del 
consum i la millora dels equips d’il·luminació
suposa estalvis del 3%. 

L’energia solar tèrmica pot suposar estalvis d’entre
un 12 i un 28% del consum en funció del % de 
cobertura de l’ACS que proporcionen (entre 30 i 
70%)

Projecte Por activa y por 
pasiva. Impulsar la edificación
de alto rendimiento energético
(Fundación Entorno)

Simulació
teòrica 
2009

Barcelona

Millora del rendiment de la caldera (pas 
de 0,75 a 0,85)

Millora del COP dels equips de 
climatització (pas de 1 a 3,2)

Incorporació d’energia solar tèrmica 
(cobertura del 60% de l’ACS)

72% d’estalvi energètic (calculat mitjançant la 
simulació d’un edifici tipus) (*)

(*) L’informe valora de manera conjunta el sobrecost econòmic de les mesures passives i actives, que en aquest cas són 84-101 €/m2 útil (amortització en 21-25 anys). Si el preu de l'energia s'incrementés un 5% 
s'amortitzaria en 13-15 anys i si s’incrementés un 10% en 11-12 anys. Si es rep una subvenció (fins 27% cost elegible) i el preu de l’energia s’incrementa un 5% , el retorn és en 9-11 anys i si s’incrementa un 10% 
en 8-9 anys. S'aconseguiria certificació energètica B.
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Rati de consum energètics segons tipologies del sector 
comercial i serveis de Barcelona (2008)
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A Barcelona, les tipologies del sector terciari que presenten uns consums absolut més elevats són els 
comerços i les oficines de més de 500 m2 (més de 1.000 GWh/any o 125 M€/any de consum cadascun). Si 
es consideren els consums unitaris per m2 de superfície, els hospitals són els que presenten ratis més 
elevats (900 kWh/m2·any), seguit, de lluny, dels hotels de 4 o 5 estrelles (més de 350 kWh/m2·any) i dels 
comerços i les oficines de més de 500 m2 (250 kWh/m2·any).

3.3 Les actuacions en edificis terciaris
3.3.1 Principals centres de consum energètic

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PECQ de l’Ajuntament 
de Barcelona

Els hospitals són els equipaments del sector terciari amb un potencial d’estalvi més gran, seguit dels hotels 
de  4 i 5 estrelles, els centres comercials i les oficines. El conjunt d’aquests centres presenta una despesa 
energètica de més de 500 M€/any (4.680 GWh/any). Cal destacar que els poliesportius amb piscina 
climatitzada, si bé queden diluïts en l’anàlisi anterior, també tenen un potencial d’estalvi elevat.

Font: Cadastre. Recollit pel del PECQ de l’Ajuntament de 
Barcelona

Consums energètics absoluts segons tipologies del sector 
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Actuacions Resultats

Passives
Millora energètica d’un 
edifici universitari 
(ciències)

Propostes resultat de l’auditoria 
energètica efectuada el 2010, 
encara no totes executades.

Col·locació de proteccions solar exteriors (lamel·les 
horitzontals fixes) a la façana SE d’un dels blocs

Actuació executada per millorar el 
confort dels usuaris. Estalvi petit ja que 
afecta una petita part de l’edifici. 
Període de retorn de la inversió de 8-10 
anys.

Col·locació de proteccions solars interiors (cortines 
metal·litzades) a les façanes SE i SW d’un dels blocs

Actives
Millora energètica d’un 
edifici universitari 
(ciències)

Propostes resultat de l’auditoria 
energètica efectuada el 2010, 
encara no totes executades.

Sistema de Gestió Tècnica Centralitzada (GTC) i 
gestió de la climatització

Estalvis del 15% del consum total (un 
25% del consum elèctric). La inversió
s’amortitza en 3,6 anys. 

Tancament del sistema de producció d’ACS a l’estiu Estalvi del 5,7% del consum total de 
gas natural.

Reforma del sistema de climatització del clúster 
informàtic

Estalvi del 1,75% del consum elèctric, 
retorn de la inversió en 1,6 anys.

Sensors de llum natural en aules i laboratoris Amortització de la inversió en 1,7 anys.

Substitució de reactàncies electromagnètiques per 
electròniques

Amortització de la inversió en 7,6 anys.

Temporitzadors de la il·luminació en banys
Amortització de la inversió en 7,5 anys.

Canvi de direcció i desconnexió parcial dels sistemes 
d’il·luminació indirecta de passadissos

No representa una despesa però 
millora els nivells lumínics als 
passadissos.

3.3.2 Àmbit públic
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Actuacions Resultats

Passives Millora energètica 
d’un CEIP

Propostes resultat de 
l’auditoria energètica 
efectuada el 2011, 
encara no totes 
executades.

Cobriment i aïllament de tancaments vidrats en coberta
Estalvis del 10% del consum de gas per 
calefacció i millora del confort a l’estiu. Retorn 
de la inversió en 2,5 anys

Plantació de 4 moreres
Mesures que incrementaran el confort dels 
usuaris, tot i que no suposen un estalvi ja que 
l’edifici no té refrigeració

Col·locació de tendals per protegir façana NE

Làmines de protecció solar exterior en finestres inferiors 
façanes SE i SW i canvi screens en finestres superiors

Estanquitat de juntes Estalvi del 2,8% del consum, no s’amortitza en 
un període raonable.

Reducció de la transmitància del mur cortina del vestíbul 
d’accés i col·locació d'aïllament tèrmic i fals sostres per 
evitar ponts tèrmics

Estalvi del 7,49% del consum, tot i que no 
s’amortitza en un període raonable.

Actives Millora energètica 
d’un CEIP

Propostes resultat de 
l’auditoria energètica 
efectuada el 2011, 
encara no totes 
executades.

Optimització de la regulació i ubicació dels termòstats Estalvi del 2,67% i període de retorn de 2,5 
anys.

Sensors lumínics per a l’aprofitament de la llum natural a 
les aules Estalvi del 12% i període de retorn de 2,5 anys.
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Actuacions Resultats

Passives Millora energètica d’un edifici 
singular de Barcelona

Propostes resultat de l’auditoria 
energètica efectuada el 2010, 
encara no totes executades.

Aïllament del forjat superior de les plantes utilitzades o el que 
és el mateix la part inferior de la planta tècnica (poliuretà
projectat de 70mm)

Canvi dels vidres i aclariment del color de les parets per 
incrementar la radiació difusa i la qualitat de la llum interior.

Canvi de la distribució d’usos interior per millorar l’aprofitament 
de la llum natural

Actives
Millora energètica d’un edifici 
singular de Barcelona

Propostes resultat de l’auditoria 
energètica efectuada el 2010, 
encara no totes executades.

Modificació de la velocitat d’impulsió de les màquines de 
climatització o modificació de l’alçada dels difusors

Sectorització de la climatització (com a mínim espais interiors 
diferenciats dels espais de façana)

Sectorització de lluminàries segons l’ocupació d’espais i 
millora de la regulació.

Reestructuració i compartimentació dels patis de ventilació per 
separar extracció d’impulsió.
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Localització Actuacions Resultats

Passives

Projecte Por activa y por pasiva. 
Impulsar la edificación de alto 
rendimiento energético
(Fundación Entorno)

Simulació teòrica 
2009 Barcelona

Façana: col·locació de 9-10 cm d’aïllament

Coberta: 12 cm d'aïllament

Finestra: vidre doble amb cambra d’aire i 
capa de baixa emissivitat. Millora dels marcs.

Refrigeració nocturna passa de 0 a 1,5 
renovacions/h

20% d’estalvi energètic (calculat 
mitjançant la simulació d’un edifici tipus)

Actives

Millora de les instal·lacions 
energètiques en poliesportiu Executat el 2009 Barcelona

Canvi de calderes de gasoil per calderes de 
gas natural de condensació. Estalvis energètics del 40%.

Millora de la il·luminació artificial 
en un important Hotel de 
Barcelona

Inici de la 
remodelació
2011

Barcelona
Canvi de lluminàries de zones comuns i la 
seva regulació mitjançant un contracte ESE 20% d’estalvi en el consum elèctric 

anual.

Projecte Por activa y por pasiva. 
Impulsar la edificación de alto 
rendimiento energético
(Fundación Entorno)

Simulació teòrica 
2009 Barcelona

Millora del rendiment de la caldera (pas de 
0,75 a 0,93)

Millora de l’EER dels equips de refrigeració
(pas de 0,75 a 3,3)

62% d’estalvi energètic (calculat 
mitjançant la simulació d’un edifici tipus)

(*) L’informe dóna de manera conjunta el sobrecost econòmic de les mesures passives i actives, que en aquest cas són 58-69 €/m2 útil (amortització en 5-6 anys). Si el preu de l'energia s'incrementés un 5% 
s'amortitzaria en 4-5 anys i si s’incrementés un 10% en 3-4 anys. Si es rep una subvenció (fins 27% cost elegible) i el preu de l’energia s’incrementa un 5% , el retorn és en 2 anys i si s’incrementa un 10% en 1-2 
anys. S'aconseguiria certificació energètica B.

3.3.3 Àmbit privat
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Tipus de 
solucions Projecte Estat Actuacions Resultats

Passives
Millora energètica d’un 
edifici de serveis de 
Barcelona

Propostes resultat de 
l’auditoria energètica 
efectuada el 2010, encara no 
totes executades.

Col·locació de filtres solars exteriors en les façanes SE i 
SO Increment del confort

Millora de les condicions del hall (porta revòlver a 
l’entrada, sellatge de portes, millora de l'aïllament de 
l’escala, etc.) i eliminació del sistema de calefacció del 
hall

Estalvi del 10%

Actives

Millora energètica d’un 
edifici de serveis de 
Barcelona

Propostes resultat de 
l’auditoria energètica 
efectuada el 2010, encara no 
totes executades.

Incorporació de variadors de freqüència per les bombes 
de climatització

Estalvi del 50% del consum de l’edifici. 
Amortització de la inversió en 0,7 anys.

Reduir els elevats nivells d’il·luminació dels passadissos Estalvi del 15% del consum

Reduir els nivells d’il·luminació de l’aparcament de 6-22h 
i sectoritzar-ne la il·luminació de nit. Estalvi del 15% del consum

Instal·lació d’una GTC i seguiment adequat Estalvi d’un 10%. Es retorna la inversió en 
1 any.

Canvi de lluminàries i incorporació d’un sistema 
d’aprofitament de la llum natural

Estalvi del 50% del consum en 
il·luminació (1% del total)
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3.4.1 Tipologia d’intervenció en els diferents edificis

Edificis residencials

• Les administracions públiques han dut a terme els últims 20 anys un nombre molt important d’actuacions 
de rehabilitació en polígons d’edificis residencials dels anys 60 de la seva propietat (ADIGSA, REGESA, 
etc.). En molts casos s’han aprofitat aquestes rehabilitacions estructurals per incorporar aïllament en 
façanes i cobertes i altres elements passius d’estalvi energètic significatius.

• Aquesta experiència no s’ha replicat en el cas dels habitatges privats. D’una banda, en el cas d’edificis 
residencials de promotor privat únic s’han dut a terme escasses rehabilitacions energètiques degut 
presumiblement a la forta inversió inicial i a la manca d’interès en aquests aspectes per part dels futurs 
compradors o llogaters. Els casos en què sí s’ha fet corresponen a l’adequació d’edificis històrics o 
arquitectònicament qualificats per a creació d’habitatges d’alt standing. En aquest cas la motivació de 
l’actuació prioritza la millora del confort respecte l’estalvi energètic.

• D’altra banda, en edificis residencials de propietat horitzontal la base de la rehabilitació ha estat sempre 
l’estètica i la seguretat. En alguns casos s’han afegit mesures puntuals de millora energètica que han 
possibilitat la millora tèrmica dels tancaments exteriors en les rehabilitacions estètiques de mitjaneres, 
cobertes i finestres. No es coneixen casos en què la base de la rehabilitació hagi estat la millora 
energètica; sempre ha estat una actuació addicional a les rehabilitacions convencionals.

3.4 Conclusions
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• El consum energètic de Barcelona es reparteix de la següent manera: un 48% en edificis residencials i 
52% en edificis terciaris. En cadascuna d’aquestes tipologies cal destacar la diferenciació entre la 
repercussió sobre la demanda energètica dels sistemes passius i la dels sistemes actius (vegeu gràfic 
inferior dret).

• En l’àmbit residencial, com s’ha esmentat, fins ara el camp d’activitat de la rehabilitació energètica –i, per 
tant, l’expertesa acumulada per les empreses- s’ha centrat en els sistemes passius, que afecten els 
consums de climatització. Aquest fet limita el camp d’actuació de les empreses del sector –en aquest cas, 
de la rehabilitació constructiva- al 8% del total d’energia final consumida pels edificis.

Font: Elaboració pròpia amb dades del PECQ de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Repartiment del consum d’energia final de Barcelona
Camp d’actuació abordat en els edificis residencials

Font: Dades del PECQ de l’Ajuntament de Barcelona.

Consum d'energia final a Barcelona en el sector residencial (2008)
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Edificis terciaris

• La densitat de consum dels edificis terciaris ha fet que molts d’ells, privats i públics, ja hagin estat 
analitzats energèticament amb l’objectiu de reduir les despeses de consums des de fa 20 anys. Aquesta 
activitat d’anàlisi, en forma d’auditories energètiques principalment, s’ha intensificat els darrers 5 anys, 
degut a l’increment del preu de l’energia. Les actuacions en edificis terciaris s’han centrat gairebé
exclusivament en la millora de les instal·lacions energètiques actives, ja siguin de climatització o ja siguin 
d’il·luminació. L’única actuació sobre l’envolupant tèrmica detectada ha estat la col·locació de films solars 
en façanes de vidre.

• Aquest fet delimita el camp d’actuació de les 
empreses del sector –en aquest cas, del sector 
dels serveis energètics- al 35% del total 
d’energia final consumida pels edificis. Aquest 
és el camp en què recentment i en l’àmbit privat 
han començat a fer-se contractes ESE. 

Repartiment del consum d’energia final de Barcelona entre 
sector residencial i terciari

Camp d’actuació abordat en els edificis terciaris

Font: Elaboració pròpia amb dades del PECQ de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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3.4.2 Actuacions principals en edificis residencials
• Els habitatges no passants orientats a nord presenten uns consums de calefacció entre 2 i 3,5 vegades 

superior als dels pisos orientats a sud.

• Els habitatges sota coberta i els testers tenen consums 2,5 vegades superiors a la mitjana.

• El benefici que suposa l’aplicació de cadascuna de les mesures depèn de cada edifici concret i de l’ús 
que se’n fa i, per tant, l’elecció de les mesures a aplicar serà ad-hoc per cada cas.

• Són preferibles les actuacions que es poden fer des de l’exterior dels habitatges (col·locació d'aïllament 
per fora) i sense afectació dels elements que l’usuari percep com a distintius del seu habitatge particular, 
com són les finestres. 

Nota: Es pren l’edifici no passant a sud 
com a consum = 1.

Font: Elaboració pròpia a partir 
dels informes consultats.
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Aïllament

• L'aïllament de façanes per l’exterior (6 cm[*]) permet obtenir en plantes intermèdies estalvis d’entre el 40 i 
el 45% del consum de calefacció, és a dir entre el 15 i el 20% del consum total dels habitatges. 

• Aïllar les façanes amb 10 cm suposa un estalvi energètic addicional del 5% respecte aïllar amb 6 cm. 
Superar aquest gruix d'aïllament (amb 15 cm) suposa un 1% d’estalvi addicional i augmenta notablement 
la complexitat tècnica de l’operació, raó per la qual no es considera adequat. És recomanable per tant 
posar 10 cm d'aïllament especialment en les façanes de l’eix W-N-E i en les no assolellades. 

(*) Pel que fa a l'aïllament de façana es parlar de 6 cm sense especificar el material, ja que es poden trobar aïllaments de 
llana de roca o d’EPS amb conductivitats tèrmiques semblants de 0,04 W/m·K. La llana de roca i altres aïllaments 
naturals (plaques de cel·lulosa, etc.) provoquen un impacte ambiental més petit que els aïllants artificials.

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació consultada
Sistema Etics d'aïllament per a l’exterior

Font: Knauf Insulation
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• L'aïllament per l’interior no és recomanable, ja que no presenta uns bons resultats energètics perquè no 
evita els ponts tèrmics, a la vegada que redueix la superfície útil de l’habitatge.

• La inversió inicial requerida per a l’aïllament en façana és força important:

Aïllament per l’exterior EPS de 6 cm: té un cost de 108 €/m2 de façana i representa un sobrecost de 
30 €/m2 de façana respecte rehabilitar una façana sense aïllament (sobrecost mitjà de 1.280 
€/habitatge). 

Injectar aïllament dins la cambra d’aire té un cost de 33,5 €/m2 de façana (mitjana: 1.435 €/habitatge). 

• En el cas d’intervencions purament energètiques resultarà més econòmica la injecció d'aïllament a la 
cambra d’aire, ja que d’aquesta manera no es requereix bastida. En el cas d’intervencions estructurals de 
façana és més econòmic col·locar l'aïllament per l’exterior i aprofitar les sinergies de l’obra. 

• En edificis en què la intervenció per l’exterior 
és complexa o impossible (cas de façanes 
principals històriques o catalogades amb 
estucs originals), la injecció d'aïllaments a la 
cambra d’aire (amb productes especialment 
dissenyats per a aquest fi) permet obtenir 
estalvis d’entre el 8 i 12 % del consum de 
l’habitatge, car no evita els ponts tèrmics en 
el front dels forjats. Actualment existeixen 
productes al mercat que permeten en alguns 
casos injectar l'aïllament per l’exterior i no 
molestar els usuaris.

Injecció d'aïllament EPS amb grafit per l’exterior (Can Jofresa, 
Terrassa).

Font: Agència de l’Habitatge de Catalunya
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• El clima suau de Barcelona, que no comporta demandes de calefacció gaire importants, fa que aquestes 
inversions per col·locar aïllament (6 cm) no s’amortitzin en períodes inferiors a 25 anys (*). Tanmateix, en 
el cas d’habitatges no passants orientats a nord, que tenen uns consums de calefacció superiors a la 
mitjana, els períodes d’amortització es poden reduir a la meitat, entre 12 i 16 anys. 

• En habitatges sota coberta, l'aïllament de façanes (6 cm) i cobertes (8 cm) permet obtenir estalvis de més 
del 40% del consum de l’habitatge. En els habitatges no passants sota coberta orientats en l’eix W-N-E i 
en els no assolellats els períodes de retorn del sobrecost es redueixen fins a 9 anys.

(*) Els períodes de retorn s’han calculat amb els preus actuals de 
l’energia (preu del gas natural de 0,0543 €/kWh més 18% d’IVA). 
Un increment de preus reduiria aquests períodes de manera 
proporcional.

Nota: Es pren l’edifici no passant a sud com a consum = 1.

Font: Elaboració pròpia a partir dels informes consultats
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Canvi de finestres

• El canvi de finestres (doble vidre amb cambra d’aire i millora de marcs) suposa un estalvi d’un 8% del 
consum de l’habitatge. El seu cost és elevat: 403 €/m2 de finestra, i suposant 13,4 m2 de 
finestra/habitatge són 5.760 € canviar totes les finestres d’un habitatge; 46,3 €/m2 de façana). L’estalvi 
energètic aconseguit a Barcelona no permet amortitzar aquestes inversions en períodes de temps 
raonables.

• La incorporació d’argó entre vidres pot suposar reduccions de fins el 16% però encareix encara més la 
inversió (a més de 50 €/m2 de façana) i no és habitual en habitatges.

• En edificis residencials és convenient col·locar vidres amb factors solars alts, que deixen passar bona 
part de la transmissió lumínica. L’increment del gruix de la cambra d’aire no redueix el factor solar dels 
vidres i per tant permet estalviar energia sense reduir la lluminositat a l’interior.

• Les actuacions que incorporen simultàniament aïllament de façanes (6 cm) i canvi de finestres redueixen 
els consums més d’un 25%.
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Proteccions solars passives

• En les façanes assolellades (eix E-S-W) és molt convenient col·locar sistemes de protecció solar passiva 
per protegir de la forta radiació que pateixen (especialment en períodes estivals). 

• En façanes S +/-25º aquestes proteccions han de permetre l’aprofitament de la radiació hivernal 
(escalfament gratuït) i evitar la forta radiació estival. Per aquest motiu els tendals poden ser una solució
econòmica que compleixi amb aquest objectiu, permetent estalvis de més del 60% de la refrigeració. 

• En la resta de façanes assolellades és més complicat trobar solucions de rehabilitació senzilles i poden 
ser fins i tot ser necessàries proteccions solars verticals mòbils, encara que no es recomanen si l’usuari 
no té interès en gestionar-les activament al llarg del temps.

Proteccions solars horitzontals i verticals en forma de lamel·les.

Font: Industrial Gradhermetic

Tendals afegits en edifici d’habitatge.

Font: ERF
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Potencial d’estalvi global

• A Barcelona, el conjunt del edificis residencials de tipus H5 i H6 (polígons d’habitatge) consumeixen uns 
2.600 GWh/any d’energia final, fet que suposa una despesa econòmica global de 220 M€/any. Les 
actuacions sobre l’envolupant d’aquests edificis (aïllament tèrmic i protecció solar) no són especialment 
complexes i poden comportar estalvis potencials d’entre el 12 i el 16% del consum global en funció de la 
tipologia d'aïllament escollida (exterior o injectat) i les característiques de l’habitatge.

• Extrapolant aquestes dades sobre el parc d’habitatges H5 i H6, s’obté que la mobilització d’un 10% del 
parc suposaria una inversió d’entre 57 i 60 M€ (amb aïllament a la cambra d’aire o comptant el sobrecost
d'aïllar per l’exterior en una rehabilitació integral, respectivament). El seu potencial d’estalvi és 
aproximadament 3 M€/any.

• Si aquestes actuacions es concentren en el 10% del parc més favorable (sota coberta d’una banda, i els 
orientats en l’eix W-N-E o que no reben assolellament d’altra banda), el cost es manté però el potencial 
d’estalvi es més elevat, arribant als 6 M€/any.

• En altres casos, les actuacions de col·locació d'aïllament per l’exterior poden comportar un increment de 
la volumetria total de l’edifici i no ser acceptades per l'òrgan municipal competent si fa una lectura rígida 
de la normativa. En aquests casos es pot col·locar aïllament a la cambra d’aire sempre que es disposi 
d’aquesta.

• Promoure actuacions en habitatges de tipologia H1, H2, H3 i H4 és més complicat. En molts casos es 
tracta d’edificis protegits o catalogats de l’Eixample o del casc antic, on cal conservar estucs i altres 
elements estètics de la façana principal. Tot i així, es poden fer actuacions en les altres façanes o 
col·locar l'aïllament en la cambra d’aire, sempre que es disposi d’aquesta.
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3.4.3 Actuacions principals en edificis terciaris
• Les actuacions que s’estan duent a terme en l’àmbit del sector terciari són en general actuacions actives 

per millorar l’eficiència de les instal·lacions energètiques de l’edifici. 

• El consum global d’un edifici terciari es reparteix, de manera general, en parts iguals entre tres aspectes: 
envolupant o pell, instal·lacions, i gestió del funcionament de l’edifici. Entre la millora de les instal·lacions i 
de la seva gestió es poden aconseguir estalvis del 40% del consum.

• Per això molt sovint s’incorporen sistemes de Gestió Tècnica Centralitzada (GTC) de les instal·lacions, 
especialment de les de climatització, i es revisen les temperatures de consigna, els horaris d’obertura, 
etc. Si el consum de l’edifici és elevat els estalvis que comportarà una bona gestió seran notables, amb 
un període de retorn de les inversions raonablement baix.

• El canvi de lluminàries (florescents d’alta eficiència, reactàncies electròniques, led, etc.) permet reduir els 
consums d’il·luminació com a mínim un 15%, a la vegada que disminueix el consum d’aire condicionat i  
les necessitats de manteniment de la il·luminació.

• La sectorització de la climatització i de la il·luminació també comporta beneficis importants, tot i que 
l’estalvi aconseguit dependrà de les característiques específiques de l’edifici.

• Els canvis dels equips de calefacció o climatització per nous d’elevat rendiment (p.ex., calderes de 
condensació de gas natural) també comporta estalvis rellevants, d’entre el 20 i el 40% en la majoria de 
casos. 

• Pel que fa a la distribució, la incorporació de variadors de freqüència a les bombes i per tant el treball a 
cabal variable en els sistemes de distribució de la climatització, la ventilació i l’ACS permet una reducció
de consums considerable, d’entre el 15 i el 30% del consum del sistema de climatització, arribant al 50% 
en algun cas particular. 
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Millores en l’envolupant 

• Un gran nombre d’edificis del sector terciari incorporen grans superfícies vidriades que no acaben d’estar 
ben resoltes des del punt de vista energètic i de confort, i que provoquen pèrdues tèrmiques importants 
cap a l’exterior a l’hivern, excessius escalfaments a l’estiu, enlluernaments, etc. 

• Generalment es procura reduir el factor solar dels vidres per evitar enlluernaments a l’interior, però 
aquests vidres de factor solar baix enfosqueixen molt l’interior i provoquen un increment de l’ús de llum 
artificial. Per altra banda els vidres han de disposar de transmitàncies tèrmiques baixes per reduir les 
pèrdues cap a l’exterior. 

• És necessari analitzar la problemàtica concreta de cada edifici, però en general la millor solució passa per 
incorporar proteccions solars passives que regulin l’entrada de llum i evitin les radiacions solars directes a 
l’interior (lamel·les exteriors, cortines interiors reflectants, arbres caducifolis, etc.).

Potencial d’estalvi global

• Els hospitals, els edificis municipals (especialment poliesportius) i els hotels de 4 o 5 estrelles 
representen un 21% del consum energètic del sector terciari, 1.108 GWh/any. Si, a més, s’hi sumen les 
oficines i centres comercials de més de 500 m2 el consum global és de 2.134 GWh/any (un 41% del 
consum del sector terciari). És en aquests centres on hi ha un potencial d’estalvi més elevat. 
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04
Perspectiva dels sectors econòmics
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4.1 El subsector de la rehabilitació

El subsector de la rehabilitació presenta per al conjunt de Catalunya una disminució de la producció
acumulada del 5,3% des de l’any 2007. Aquesta disminució és molt més petita que la del subsector de la 
construcció d’obra nova, amb una disminució pròxima al 66%.

D’aquesta manera, el subsector de la rehabilitació, tot i l’ajust sofert, ha mantingut la seva estructura i el seu 
pes en el conjunt de l’economia catalana.

Font: Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC).
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Aquesta evolució, clarament diferenciada del subsector de la rehabilitació respecte el de la nova 
construcció, ha provocat un canvi radical en el pes dels dos sectors dins del conjunt de la construcció.

Mentre que la rehabilitació representava l’any 2007 prop del 30% del sector de la construcció, l’any 2010 va 
assolir el 55%, superant el llindar del 50% per primer cop des de que es disposa de dades estadístiques. La 
corba de tendència dels últims 8 anys mostra un clar intercanvi dels rols en el volum de producció de cada 
subsector dins de la construcció.

Font: Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC).
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Això indica que malgrat el que el subsector de la rehabilitació presenta més producte l’any 2010 encara no 
compensa ni molt menys la davallada tan important que ha viscut la nova edificació.

Font: Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC)
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Altres indicadors secundaris mostren una disminució molt important de la producció de la rehabilitació. Així, 
la producció de ciment i el nombre de treballadors ocupats han disminuït en valors pròxims als del sector de 
la nova edificació.

Tanmateix, com a conseqüència de l’actual context econòmic, la competència dins del sector s’ha 
intensificat de forma notable, cosa que ha tingut tres efectes destacables:

•Disminució dels marges comercials i reducció dels preus de venda i d’adjudicació.

•Tendència a l’ocupació de l’àmbit de la rehabilitació per part de les empreses derivades del subsector 
de la nova edificació.

•Competència per part de persones en economia submergida derivades de la desestructuració del 
sector de la nova edificació.

Una altra conseqüència de l’esmentat context és la dificultat d’accés a finançament que permeti a les 
empreses del subsector de la rehabilitació invertir, innovar, augmentar la productivitat, afrontar inversions a 
mitjà termini o internacionalitzar-se. 
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Internacionalització

Les empreses del subsector de la rehabilitació tenen un nivell d’internacionalització baix o nul, com a 
conseqüència de 2 factors principals:

• La dimensió petita de les empreses de rehabilitació dificulta l’assoliment de les inversions i 
despeses necessàries per endegar l’esmentat procés amb garanties. 

• La seva activitat està estretament lligada a una cadena de proveïdors locals, cosa que fa molt difícil 
de traslladar o replicar en països tercers.

Algunes empreses han intentat agrupar-se per internacionalitzar a països de l’est d’Europa, ja que són els 
que presenten en aquests moments unes oportunitats de negoci més gran dins l’àmbit de la Unió Europea.

Formació

Pel que fa a la formació, les empreses de rehabilitació no poden incorporar treballadors procedents del món 
de la nova construcció sense formació prèvia, ja que el treball de rehabilitació és molt més especialitzat i 
precís que el de nova construcció. Aquest aspecte també es trasllada als professionals de nivell tècnic 
(arquitectes, enginyers de la construcció) en la redacció i execució dels projectes de rehabilitació.
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Més del 95% de les empreses catalanes del sector de la construcció tenen una plantilla de com a màxim 25 
treballadors. El nombre d’empreses que tenen més de 100 treballadors supera amb prou feines el centenar.

La petita dimensió de gran part de les empreses del subsector de la rehabilitació, igual com les del sector 
de la construcció, fa que aquestes no disposin de recursos per introduir millores tecnològiques, de forma 
que la productivitat al sector augmenta més lentament que a d’altres sectors com la indústria.

Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Distribució de les empreses del sector de la construcció
per nombre de treballadors l’any 2010 (en %)

4.1.2 Dimensió de les empreses
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Amb tot, el subsector de la rehabilitació està ben organitzat i presenta un lideratge institucional clar a nivell 
de Barcelona.

La RiMe és la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis de Catalunya, 
una iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 
destinada a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la Construcció. 

La RiMe també participa activament en el programa InnoCons, que impulsa la 
innovació del sector de la construcció mitjançant una xarxa de més de 300 
professionals que comparteixen la seva experiència i coneixements per a 
resoldre problemes tècnics mitjançant solucions innovadores. 

Aquestes organitzacions, no obstant, també són conseqüència de la falta de representació dels interessos 
de les empreses de rehabilitació per part de les institucions sectorials i gremials tradicionals del sector de la 
construcció, de les quals formen part.

CONSTA es constitueix com una institució sense ànim de lucre, integrada per 
les empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació
d’habitatges a Catalunya, que tenen en comú la voluntat d’ésser reconegudes 

en el mercat pel seu rigor i professionalitat. Ha desenvolupat un segell de 
qualitat específic.

L’associació ”Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA)” és 
una associació legal en procés de constitució. Estarà formada per la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona i els principals agents del sector de la rehabilitació per a la 
promoció de la innovació, la promoció i la difusió de la rehabilitació d’edificis de Barcelona.

OBRA

4.1.3 Organització empresarial
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4.2 El subsector dels serveis energètics

El subsector dels serveis energètics ha estat relacionat històricament amb les empreses instal·ladores i 
mantenidores d’equips energètics, així com a consultories i enginyeries energètiques, que han fet les 
inversions de renovació d’equips pagades pels propis propietaris dels edificis. 

Tanmateix, recentment ha aparegut a Espanya un nou tipus d’empresa: les empreses de serveis energètics 
(ESE o ESCO en les seves sigles en anglès). Les ESE engloben els serveis que ofereixen el conjunt 
d’empreses anteriors i disposen d’una capacitat d’inversió elevada, raó per la qual estan cridades a 
esdevenir un actor important en la rehabilitació energètica. 

Les ESE són, d’acord amb la directiva europea 2006/32/UE, empreses que proporcionen serveis energètics 
o de millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions o locals d’un usuari i assumeixen cert risc 
econòmic en fer-ho, ja que el pagament dels serveis es basa (en part o totalment) en l’obtenció de millores 
de l’eficiència energètica i en el compliment dels requisits de rendiments convinguts.

Els llargs períodes de concessió (fins a 20 anys) permeten assumir les inversions i reformes necessàries en 
les instal·lacions i amortitzar-les mitjançant els estalvis energètics aconseguits. Per aquest motiu les ESE 
són les primeres interessades en què les instal·lacions funcionin en condicions òptimes en tot moment i fan 
el manteniment i les millores necessàries per aconseguir-ho. 

4.2.1 Estructura i situació econòmica
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Tot i que tenen una tradició més o menys llarga a Europa, a Espanya la seva implantació és incipient, 
menys de 5 anys. La seva procedència deriva de:

• Empreses de generació, distribució i comercialització d’energia (per exemple Endesa Energía, Gas 
Natural Serveis, etc.).

• Empreses de manteniment d’instal·lacions energètiques (p.ex. Agefred, Cofely, EmteService, etc.)

• Empreses de fabricació de productes de gestió i control (p.ex. Honeywell, etc.).

• Empreses d’assistència tècnica, control i inspecció (p.ex. Applus+ ,etc).

• Empreses de nova creació, en alguns casos a partir de la unió d’instal·ladores, enginyeries i/o 
empreses de manteniment.

Per la seva procedència, la majoria d’ESE actuals promouen els seus projectes de negoci en la millora 
energètica dels sistemes actius (il·luminació, climatització, equipaments, producció centralitzada, etc.) i la 
millora de la gestió i el manteniment del sector terciari i industrial. Això es deu a que són actuacions amb 
estalvis fàcilment mesurables de clients de fàcil interlocució amb una dimensió de consum considerable. 
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El subsector de les ESE és un sector amb empreses d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, en què
participen algunes multinacionals catalanes i multinacionals estrangeres que actuen a Catalunya. Això 
també justifica que les associacions d'empreses estiguin agrupades a nivell espanyol i no a nivell català o 
de Barcelona. També justifica la fragmentació del sector entre ESE provinents de grans empreses 
multinacionals i ESE mitjanes i petites, d’àmbit estatal o autonòmic. Amb tot, el subsector de les ESE 
presenta dues associacions d’empreses clarament diferenciades.

La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI) es 
una associació patronal que agrupa les grans empreses del sector del manteniment i els 
serveis energètics. L’AMI es membre fundador del patronal europea EFIEES (European

Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) i forma part de la seva junta 
directiva. L’associació AMI, mitjançant EFIEES té capacitat d'influència internacional 

(normativa comunitària i estatal), si bé les empreses vinculades no han iniciat 
actuacions per a la internacionalització de les activitats de rehabilitació energètica.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) és una 
plataforma que impulsa el sector de l’eficiència energètica i les empreses que 
l’integren independentment del seu tamany o activitat. El formen empreses
d’àmbits molt variats (consultoria, ingenyeria, instal·lació, etc., a més de 
pròpiament ESE) i de dimensió mitjana i petita.

4.2.2 Dimensió i organització empresarial
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Aquesta divisió mostra una clara fragmentació del sector, en què el CEEC representa un punt de trobada 
que al mateix temps permet establir ponts empresarials amb les empreses de rehabilitació.

El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) és un ens que, a través de la 
col·laboració entre les empreses i les entitats associades, té per finalitat impulsar l'àmbit 
de l'eficiència energètica a Catalunya. Es constitueix com a agrupació empresarial 
sense ànim de lucre que agrupa a les empreses que dins de les seves activitats ofertin, 
promocionin o desenvolupin productes o serveis relacionats amb l'eficiència energètica 
en els següents sectors: edificis, mobilitat, serveis públics, indústria i formació.
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4.3 ESE de rehabilitació energètica d’edifics

• En l'últim mes s’han concretat una sèrie d'iniciatives empresarials que combinen les característiques de 
les ESE i les empreses de rehabilitació energètica: ESE de rehabilitació energètica d’edificis.

• ENVOLVALIA, presentada a finals de setembre de 2011 i vinculada al Grup Rockwool (líder mundial en 
la fabricació de llana de roca), n'és el principal exemple: 

S’autodefineix com a la primera Empresa de Serveis Energètics espanyola que, mitjançant la seva 
focalització en l’envolupant i els sistemes passius dels edificis, presenta als seus clients una oferta 
basada en la reducció de la demanda energètica, acompanyada de l’adaptació i personalització
dels equips i sistemes energètics, i la seva explotació posterior. 

Audita, redacta, finança, executa i explota els projectes de Rehabilitació Energètica Integral dels 
edificis, amb l'objectiu de reduir i optimitzar els costos energètics, tot millorant el confort de seus 
ocupants. 

Envolvalia ofereix garantia de les activitats associades al projecte, assumint els riscs tècnics i 
econòmics, durant tot el període del contracte, i l’estalvi energètic obtingut permetrà finançar les 
inversions, tot incrementant el valor immobiliari de l’edifici. 
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• El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), amb d’altres col·legis 
professionals i agents del sector, prepara una iniciativa per impulsar el què ell denomina ESCOARQ. 

• L’ESCOARQ pretén fomentar les empreses de serveis energètics en l’àmbit de la rehabilitació integral, 
amb la participació qualitativa d’arquitectes i arquitectes tècnics. Centra la seva activitat en les millores de 
la part passiva amb l’objectiu d’incorporar els arquitectes en la concepció dels projectes i dinamitzar el 
sector de la rehabilitació energètica.

• L’ESCOARQ és una iniciativa per crear ocupació en l’àmbit professional de l’arquitectura i l’arquitectura 
tècnica, especialment delmat per la crisi econòmica espanyola. És conscient, però, que el col·lectiu 
necessita una reconversió i formació específica, ja que la seva activitat s’ha centrat fins ara en els 
projectes d’edificis nous, activitat que no tornarà a ser majoritària en moltes dècades. 

• El CSCAE vol promoure canvis legals a nivell estatal que afavoreixin la implantació d’aquest tipus 
d’empreses. 

• El CSCAE ha començat a contactar amb grans empreses del sector de la construcció, com Ferrovial, que 
han executat alguna rehabilitació integral amb aïllament en façana a gran escala, p.ex. a la ciutat de 
Saragossa. 
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05
Diagnosi estratègica de la intervenció pública
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La normativa d’eficiència energètica en l’edificació (vegeu apartat 1.5) està definida pel CTE, la Certificació
d’eficiència energètica d’edificis nous i el Decret d’Ecoeficiència, els quals estableixen requisits d’eficiència 
energètica dissenyats per a obra nova, si bé també afecten a les grans rehabilitacions. Addicionalment a la 
citada normativa, el govern estatal ha intentat afavorir les ESE en la rehabilitació d’edificis a través de 
diversos plans com el Pla 2000 ESE i l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica de l’IDAE. Dues 
normatives pendents d’aprovar seran determinants en l’eficiència energètica del parc construït: 

5.1 Les polítiques supramunicipals

• La Certificació energètica d’edificis existents. Prevista des de fa anys, la Llei d’Economia sostenible 
estableix que abans del 4 de setembre de 2011 s’ha d'aprovar i publicar el procediment bàsic per a la 
certificació energètica dels edificis existents, el qual ha de ser posat a disposició dels compradors o 
usuaris d’aquests edificis quan es venguin o es lloguin. L’esborrany del Real Decreto que ha d'establir la 
certificació energètica del edificis existents per part del Ministerio de Industria, Turismo i Comercio 
estableix que la certificació d'eficiència energètica haurà de ser feta per part dels propietaris de edificis i 
tindrà una validesa de 10 anys. Aquesta certificació, un cop finalitzat el període de transició (a definir en 
el RD definitiu), serà obligatòria en tota transmissió, venda o lloguer patrimonial. En els edificis privats 
haurà d’esser visible en tota oferta, promoció i publicitat d’un habitatge. En els edificis públics haurà
d’esser clarament visible als accessos de l’edifici.

La certificació de l’eficiència energètica dels edificis existents 
permetrà visualitzar d’un forma directa, clara i comprensible els 
nivells de consum energètic d’un habitatge o edifici, de manera que 
els possibles compradors, taxadors, usuaris i entitats de crèdit 
incorporin aquesta informació en la valoració de compra de l’immoble. 

Publicitat immobiliària francesa que s'incorpora el certificat d’eficiència energètica
Font: ERF
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• La modificació del CTE. El CTE vigent suposa un escull important per a algunes actuacions de 
rehabilitació, car no permet una millora parcial de l’envolupant de l’edifici, sinó que obliga a millorar-la per 
complet si la intervenció supera el 25% de l’envolupant. L’obligació de certs edificis existents –per les 
seves característiques intrínseques- de complir tots els requisits del CTE per a edificis nous limita en gran 
mesura les rehabilitacions de dimensió mitjana (superiors al 25% de l’envolupant però que no tenen 
possibilitat tècnica o econòmica d’actuar sobre el 100% de l’envolupant). La seva modificació hauria de 
permetre corregir aquesta deficiència.

Objectiu de compliment de les exigències bàsiques en edificis existents segons la 
modificació del CTE. Font: Ministerio de Fomento.

El Ministeri de Foment està
redactant una modificació del 
CTE específica per a actuacions 
de rehabilitació, que hauria 
d’estar acabada a finals 
d’enguany (2011). Aquesta nova 
normativa, es regirà pel principi 
de no empitjorament. Així
establirà nivells de  compliment 
gradual  dels diferents documents 
bàsics del CTE en funció de les 
possibilitats edificatòries de 
l’edifici, sense empitjorar els 
nivells de prestació inicials. 
Tanmateix el context polític pot 
avançar-ne o endarrerir-ne 
l’aprovació diversos mesos.
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• Noves tendències en la licitació d’equipaments d’obra nova. GISA va decidir fa uns anys innovar en 
les licitacions mitjançant licitacions conjuntes de projecte i execució, per assegurar que l’execució del 
projecte no incorporava costos imprevistos. En aquests moments (mitjans 2011) ha decidit fer un pas més 
enllà i plantejar licitacions integrals de CEIP i instituts amb la fórmula següent: 

• Projecte complet. 

• Execució de l’obra. 

• Manteniment de la mateixa durant 30 anys. 

• Sistema de finançament a terminis a 30 anys, equivalent a un renting. 

Aquesta visió del projecte per solucions en lloc de per etapes possibilita un proveïdor únic que ofereix una 
solució integrada al client. Això permet la integració del coneixement, la possibilitat de descobrir focus 
d’innovació transversals i possibilita l’optimització de la despesa energètica des de la fase zero. 

A nivell internacional aquest sistema de licitació completa d’equipaments públics fa anys que funciona, i 
ha possibilitat la consolidació d’empreses destacades, com Akademiska Hus, especialitzada en 
universitats, Vasakronan, Midroc (totes elles empreses sueques) i Royal BAM Group (holandesa), entre 
d’altres. Aquestes empreses també s’han especialitzat en la compra i gestió d’edificis públics existents, 
amb un model que va més enllà de les ESE i que ha aconseguit estalvis energètics de fins el 50% degut 
a que l’eficiència energètica representava un guany directe per a elles. 

Cal destacar aquest sistema perquè configura un nou paradigma constructiu en què primarà la durabilitat 
de l’obra, la funcionalitat i la senzillesa del manteniment. En aquest paradigma la unió d’empreses dels 
dos sectors econòmics esmentats en l’apartat anterior (construcció i serveis energètics) es presenta com 
a imprescindible. I l’absència d’empreses catalanes consolidades i capaces de competir 
internacionalment en aquest negoci creixent esdevé un repte prioritari. 
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L’any 1985 es traspassa a la Generalitat (a ADIGSA, majoritàriament, tot i que també a REGESA, ens 
dependent del Consell Comarcal del Barcelonès) el parc d’habitatge social públic. Les administracions 
inicien aleshores les tasques de gestió i de rehabilitació de l’esmentat parc per mitjà d’actuacions 
directes. En paral·lel a l’activitat d’ADIGSA i REGESA, els diferents municipis inicien actuacions sobre el 
parc edificat i els equipaments municipals.

• Creació del l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’any 2009 es crea l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, com a ens que coordina totes les actuacions públiques en matèria d’habitatge a Catalunya, i 
que absorbeix les actuacions d’ADIGSA. Aquest ens és l'encarregat d'establir la política de foment de la 
rehabilitació, les convocatòries d’ajuts i les actuacions directes sobre el parc públic. 

5.2 Les polítiques i els procediments municipals



Novembre de 2011

Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

91

El 2007 es crea el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), com a ens públic associatiu constituït 
per la Generalitat de Catalunya i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El 
Consorci Metropolità de l'Habitatge actua en el territori metropolità amb l'objectiu d'impulsar els serveis i 
les polítiques d'habitatge i contribuir a millorar i agilitzar els tràmits en matèria d'habitatge.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge té per objectiu general coordinar i impulsar les polítiques 
d'habitatge en l'àmbit dels municipis integrats a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), així com generalitzar l'accés de tota la ciutadania a totes les polítiques i accions de 
suport en l'àmbit de l'habitatge. El CMH desenvolupa progressivament les funcions, activitats i serveis en 
matèria d'habitatge, que la normativa vigent atribueix als organismes consorciats, com són la Generalitat i 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El Consorci fomenta i dóna suport a les Oficines Locals d'Habitatge (OLH) i a les Oficines d'Atenció al 
Ciutadà (OAC) dels municipis de l'Àrea Metropolitana, per tal que les polítiques, activitats i serveis en 
matèria d'habitatge arribin a tota la ciutadania. Una primera línia d'actuació ha estat dirigida la instal·lació
d'ascensors en edificis existents.
En els darrers anys, la disminució dels fons destinats a ajuts a la rehabilitació per part de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i la no disposició de fons propis està fent inviable l'assumpció de les funcions, 
activitats i serveis en matèria d'habitatge. Actualment el CHM està a l’espera que se li assignin els fons 
necessaris per a l’assumpció de les seves funcions o s’impulsin nous ajuts per a gestionar.

5.2.1 A l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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Els procediments administratius per a la rehabilitació d’edificis, a part d’obtenir les preceptives llicències 
d’obres, estaven històricament lligats a l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV), que 
des de l’any 1986 va promocionar de forma clara l’activitat rehabilitadora a través de les subvencions del 
programa “Barcelona. posa’t guapa”. L’IMPUQV actua en general sobre edificis de titularitat privada amb 
subvenció pública. 

Igual com a la resta de l’Àrea Metropolitana, l’any 1985 es traspassa a administracions supramunicipals 
(a ADIGSA de la Generalitat de Catalunya, majoritàriament, tot i que també a REGESA, vinculada al 
Consell Comarcal del Barcelonès) el parc d’habitatge social públic de la ciutat de Barcelona. Les 
administracions inicien aleshores les tasques de gestió i de rehabilitació de l’esmentat parc per mitjà
d’actuacions directes.

En paral·lel a l’activitat d’ADIGSA i REGESA, el Patronat Municipal de l’Habitatge ha treballat en 
tasques de rehabilitació en els habitatges de titularitat pública que gestiona (vegeu apartat 5.4). 

• Creació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.  En paral·lel a la creació l’any 2009 de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, a la ciutat de Barcelona es crea el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Aquest 
consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per tal de coordinar 
totes les actuacions públiques en matèria d’habitatge a la ciutat. 

A partir d’aquest moment el Consorci de l’Habitatge actua a Barcelona, el Consorci Metropolità de 
l’Habitatge a la resta de l'Àrea Metropolitana i l’Agència de l’Habitatge a la resta de Catalunya.

5.2.2 A la ciutat de Barcelona
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• La descentralització mitjançant les Oficines d’habitatge de districte. El Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona, va decidir descentralitzar les seves tasques de relació amb els ciutadans mitjançant la creació
de les Oficines d’Habitatge de districte. En aquests moments la gestió de la rehabilitació es gestiona de la 
manera següent: 

• Les oficines d’habitatge de districte actuen com front office del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona. Ofereixen una finestreta única davant del ciutadà, efectuen les activitats de foment i 
gestió global de les subvencions (també les de les altres administracions com l’ICAEN) i faciliten 
assessorament jurídic gratuït als ciutadans.

• L’IMPUQV esdevé el back office del Consorci de l’Habitatge en la gestió d’ajuts i subvencions, tot 
efectuant les funcions de tramitació interna, gestió tècnica i gestió interna de les subvencions 
pròpies. 

• Els procediments. Les llicències d’obres es tramiten segons els procediments específics de cada cas 
(obres menors, obres majors, comunitats de propietaris, habitatges individuals o propietats verticals). En 
el cas de la rehabilitació, i de sol·licitar-se ajuts, el ciutadà o entitat ha d’adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge 
de districte corresponent per iniciar el procediment corresponent. El procediment l’estableix el Consorci 
de l’Habitatge d’acord amb el següent esquema:

Font: Consorci de l’Habitatge de Barcelona
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• La coordinació municipal interna. La creació de les Oficines d’Habitatge als districtes ha permès 
distribuir més i més bé les subvencions per a rehabilitació, també per a la rehabilitació eficient. 
Tanmateix, s’ha constatat que en alguns casos el mateix procés de tramitació i la manca de coordinació
entre els permisos urbanístics i les convocatòries d’ajudes d’eficiència energètica provoca que algunes 
intervencions no es puguin acollir a temps a la subvenció de l’any corresponent, fet que endarrereix la 
tramitació i el cobrament de la subvenció més d’un any.

En alguns casos aquest desajust en el tempo entre les convocatòries de subvenció (anuals) i els 
permisos urbanístics acaba frustrant actuacions de rehabilitació, car no es compleixen, a temps, les 
expectatives de subvenció que l’han motivat.

La gestió de proximitat feta pel Consorci també ha permès establir una sèrie de mecanismes de 
finançament de les subvencions molt concrets i enfocats a desencallar algunes actuacions de millora de 
comunitats de veïns bloquejades per a un o uns pocs propietaris. És el cas del ascensors, en què
l‘Ajuntament finançava l'actuació a fons perdut en aquells casos que el veí no disposava de suficient fons 
a canvi d’establir una càrrega registral futura sobre l’immoble. Aquests pràctiques s’han observat molt 
efectives, car el futurs hereus acaben aportant els imports necessaris.

D’altra banda, cal destacar que si bé existeix diversos plans energètics aprovats (vegeu apartat 1.3) 
l’Agència d’Energia, l’Institut del Paisatge Urbà i l’Àrea d’Urbanisme no han actuat de manera prou 
coordinada en la rehabilitació dels edificis de Barcelona i no han establert sinergies d’actuació entre elles. 
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• Les restriccions de la normativa urbanística. Algunes actuacions de rehabilitació energètica (barri de 
Montbau, per exemple) s’han frustrat degut a les limitacions d’una lectura estricta de la normativa 
urbanística. En concret, la incorporació d’aïllament exterior suposa un petit augment de la volumetria total 
de l’edifici, no autoritzada per la normativa. Alguns tècnics no han volgut aprovar les llicències associades 
a aquests casos (d’altres sí) i han impedit dur a terme el projecte de rehabilitació energètica. 

• La desconfiança envers les ESE. Malgrat que en principi els governs de l’estat i català hi aposten 
fortament, les licitacions públiques d’instal·lacions i manteniment energètic mitjançant ESE no acaba 
d’arrancar. Malgrat les bones intencions, en aquests moments només hi ha dos concursos adjudicats a 
tota Catalunya. La desconfiança dels responsables de les administracions (secretaris, interventors, etc.) 
envers les ESE allarga, dificulta i en alguns casos trunca els contractes de subministrament de serveis 
energètics. Aquest fet, a part de reduir de forma directa el desenvolupament econòmic del subsector dels 
serveis energètics, desincentiva les empreses privades envers l’execució de contractes de 
subministrament energètic, car ofereix una imatge poc exemplificadora dels esmentats contractes.

Aquesta desconfiança és fruit d’una falta de costum en l'establiment de contractes de subministrament 
público–privats a llarg termini (fins a 20 anys), car fins a les últimes modificacions de la Ley de 
Contractación del Sector Público el termini màxim era de 4 anys (2+2). També es constata una certa 
inquietud de l’administració en relació als possibles marges de benefici de les empreses de serveis 
energètics en lloc de la preocupació pels estalvis que la pròpia administració podrà assolir. 
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5.3 Els ajuts a la rehabilitació energètica
5.3.1 Edificis residencials

a) Subvencions a la rehabilitació en general

Programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatge privat a la ciutat de Barcelona construït abans de 1981
• Ens gestor: Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
• Pressupost: subvencions atorgades a la convocatòria 2010: 15.524.923 € i pressupost per la convocatòria 2011: 

11.469.640 €.
• Import màxim: La subvenció màxima per edifici i per actuació serà de 60.000€.
• Inclou: 

obres estructurals,
obres no estructurals (façanes, terrats, mitgeres, celoberts, vestíbuls i escales), 
accessibilitat (ascensors i supressió de barreres), 
instal·lacions (generals comunes, unificació antenes TV, 
reordenació aparells aire condicionat, 
incorporació de noves tecnologies, aigua directa), 
sostenibilitat i rehabilitació energètica (millora de l’aïllament tèrmic o acústic i energies alternatives),
habitabilitat (obtenció d’habitabilitat, sostenibilitat i rehabilitació energètica, adaptació per a mobilitat interior).
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• Especificacions tècniques per a les obres de sostenibilitat i rehabilitació energètica (2):
Cal complir la normativa del DB-HE del CTE o del decret 21/2006 d’ecoeficiència. Amb la memòria cal aportar la 
fitxa tècnica i al finalitzar les obres cal aportar la fitxa tècnica definitiva degudament certificada per l’empresa 
instal·ladora i/o subministradora i o pel tècnic que hagi intervingut. En cas de no aportar cap càlcul específic 
caldrà aportar la Resistència Tèrmica (Rt) del material aïllant donant compliment als següents paràmetres:

Façanes: RT resistència tèrmica del material aïllant igual o major de 1,70m2K/W, i la U Lim 0,70 (w/m2K) 
Obertures: transmitància tèrmica ≤ 2,40 W/m2K en cas que el percentatge de superfície d’obertura sigui ≤ 40%. Transmitància 
tèrmica  2,00 W/m2K en cas que el percentatge de superfície d’obertura sigui ≥ 41% al 60%.
En cas de fusteria metàl·lica amb ruptura de pont tèrmic major de 12 mm.
Cobertes: RT resistència tèrmica del material aïllant igual o major de 2,30m2K/W, i la U Lim de 0,41 (w/m2 K)

• Pel que fa a la resta d’actuacions (totes excepte les incloses en sostenibilitat i rehabilitació energètica) els únics 
requisits energètics per concedir les subvencions són:

En el cas de la substitució o renovació del terrat, la coberta o les mitgeres caldrà que compleixin els 
requeriments energètics del DB-HE del Codi Tècnic de l’edificació o del decret 21/2006 d’ecoeficiència.
En el cas de la instal·lació d’ascensors, per raons d’estalvi energètic, es recomana reduir la utilització dels 
ascensors oleodinàmics en els casos estrictament necessaris.

(2) No seran protegibles aquells edificis d’habitatges que per la seva data de construcció ja tenen l’obligació de complir els paràmetres fixats per les normatives 
vigents en la matèria. 
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Programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatge públic i privat a Catalunya
• Ens gestor: Agència de l’Habitatge de Catalunya
• Pressupost: Pressupost per la convocatòria 2011: 28.900.000 €
• Exclosos: habitatges de la ciutat de Barcelona que es regeixen  pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
• Inclosos: edificis construïts abans de 1981, llevat, entre d’altres, de millores de la sostenibilitat i de l'eficiència 

energètica de l’edifici.
• Requisit: haver passat l'avaluació tècnica prèvia per a la justificació de la necessitat i idoneïtat de l'actuació.
• Destinataris: comunitats de propietaris i titulars d'edificis d'habitatges i titulars d’habitatge.
• Import de la subvenció (1): 

El 60% en obres d'intervenció en la part massissa dels tancaments exteriors a rehabilitar, més les obres 
formades pel conjunt dels perfils més els vidres. el 40% en obres d'intervenció en la part massissa dels 
tancaments exteriors a rehabilitar.
El 40% en obres d'intervenció en les obertures formades pel conjunt dels perfils més els vidres.
El 40% en obres d'instal·lació d'energies alternatives per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària i d'energia 
elèctrica.

(1) Els percentatges són respecte el pressupost protegible: pressupost d'execució material  + honoraris facultatius + el cost  de les llicències o autoritzacions 
administratives + tributs que gravin les actuacions + les despeses generals + el benefici industrial + costos de les diagnosis, estudis, informes, dictàmens o 
certificats tècnics previs a l'elaboració del projecte.
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b) Subvencions a la millora energètica dels elements passius

Pla Renova’t les finestres
• Ens gestor: ICAEN.
• Pressupost: 8.500.000 € de pressupost per a la  convocatòria 2011.
• Exclosos: Edificis de titularitat pública.
• Requisits tècnics: les fusteries noves han de tenir marcatge CE, i si són metàl·liques tenir trencament del pont tèrmic. 

La transmitància del nou tancament (UF) ha de ser inferior o igual a: 3,5 W/m2K (zona climàtica A), 3,0 W/m2K (zona 
climàtica B), 2,4 (zona climàtica C), 2,1 W/m2K (zona climàtica D) i 2,0 W/m2K (zona climàtica E).

• Import: se subvenciona 120 €/m2 de tancament renovar i 40 €/m2 de protecció solar(3) fins a un màxim de 100.000 €. 
En qualsevol cas l’ajut  mai podrà superar el 30% del pressupost elegible de la renovació. 

(2) L’envolupant tèrmica està formada pels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de l’ambient exterior (aire, terreny o un altre edifici) i les 
particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables, que a la vegada estan en contacte amb l’exterior.

(3) No es consideraran proteccions solars objecte de subvenció ni els films ni els screens incorporats al vidre, ni els screens interiors, de vidres dobles.
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c) Subvencions a la millora energètica dels elements actius

Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i d’enllumenat -línia reglada- (codi ER-1)
• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis residencials: 8.000 €
• Exclosos: edificis d’entitats de dret públic de la Generalitat 
• Requisits: Cal incloure l’avaluació energètica i econòmica de totes les propostes. Per auditories energètiques d’edificis 

cal justificar la implementació de totes o alguna de les mesures recomanades pels auditors abans del  8/3/2013. 
Aquestes actuacions han de sumar, com a mínim, el 10% de l’estalvi energètic potencial detectat a l’auditoria. 

• Import: percentatge d’ajuda màxima: 75% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda de 50.000 € per auditories de 
l’enllumenat i 3.500 € per la resta d’auditories.

Estudis per a la millora de la qualificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció i rehabilitacions 
importants –línia reglada- (codi ER-2)

• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis residencials: 13.000 €
• Exclosos: Edificis d’entitats de dret públic de la Generalitat i consorcis dependents d'administracions locals
• Requisits: Cal qualificar energèticament l'edifici i detallar (pressupost, període de retorn, etc.) les mesures 

necessàries per tal d’arribar a una qualificació A o B.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 75% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda de 9.000 €
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Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat interior  i de façanes d’edificis públics i privats 
existents -línia reglada- (codi ER-3)

• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis residencials: 29.000 € de pressupost per a la  convocatòria 2011 
• Exclosos: Edificis d’entitats de dret públic de la Generalitat 
• Requisits: amb l’actuació cal obtenir una reducció mínima del 25% de l’energia. Només en primera residència.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 22% del cost elegible, amb una quantia màxima d'ajuda de 50.000 €.

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents -línia reglada- (codi ER-4)
• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis residencials: 161.000 € de pressupost per a la  convocatòria 2011 
• Requisits: es subvencionen les actuacions de substitució o millora d’equipament destinat a climatització o generació

d’ACS que no faci servir fonts d’energia renovables. L’actuació ha d’obtenir un estalvi mínim del 20%.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 22% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda de 200.000 €

Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions d’ascensors existents en els edificis -línia reglada- (codi ER-7) 
• Ens gestor: ICAEN 
• Pressupost en edificis residencials: 53.000 € de pressupost per a la convocatòria 2011
• Requisits: només es dotarà amb l’ajut aquelles actuacions que, documentalment justificades, assoleixin una reducció

anual d' almenys un 35% d’energia en el moviment de l’ascensor i en els seus serveis auxiliars.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 35% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda de 3.300 € per ascensor.
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a) Subvencions a la millora energètica dels elements passius

Pla Renova’t les finestres
• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost: 8.500.000 € de pressupost per a la  convocatòria 2011 
• Exclosos: Edificis de titularitat pública
• Requisits tècnics: les fusteries noves han de tenir marcatge CE, i si són metàl·liques tenir trencament del pont tèrmic. 

La transmitància del nou tancament (UF) ha de ser inferior o igual a: 3,5 W/m2K (zona climàtica A), 3,0 W/m2K (zona 
climàtica B), 2,4 (zona climàtica C), 2,1 W/m2K (zona climàtica D) i 2,0 W/m2K (zona climàtica E).

• Import: es subvenciona 120€/m2 de tancament renovar i 40€/m2 de protecció solar(3) fins a un màxim de 100.000 €. En 
qualsevol cas l’ajut  mai podrà superar el 30% del pressupost elegible de la renovació. 

(2) L’envolupant tèrmica està formada pels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de l’ambient exterior (aire, terreny o un altre edifici) i les 
particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables, que a la vegada estan en contacte amb l’exterior.

(3) No es consideraran proteccions solars objecte de subvenció ni els films ni els screens incorporats al vidre, ni els screens interiors, de vidres dobles.

Rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis existents públics i privats –línia reglada- (codi ER-5)
• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost: 777.000 € de pressupost per a la convocatòria 2011
• Exclosos: edificis amb titularitat de la Generalitat de Catalunya.
• Requisits: actuacions que aconsegueixen una reducció de la demanda energètica de calefacció o refrigeració de 

l'edifici, mitjançant actuacions sobre la seva envolupant tèrmica (2). 
L’envolupant que es rehabiliti haurà de complir amb el document HE1 del CTE i amb les indicacions del Decret 
21/2006 pel qual es regula l’adopció dels criteris ambientals i d’ecoeficiència dels edificis.

• Import de la subvenció: fins 10.000 € per habitatges unifamiliars i fins a 200.000 € per habitatges plurifamiliars o d’un 
altre ús, sempre i quan el l’ajut sigui com a màxim un 22% sobre el cost elegible.

5.3.2 Edificis terciaris
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b) Subvencions a la millora energètica dels elements actius

Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i d’enllumenat -línia reglada- (codi ER-1)
• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis terciaris: 552.000 €
• Exclosos: Edificis d’entitats de dret públic de la Generalitat 
• Requisits: Cal incloure l’avaluació energètica i econòmica de totes les propostes. Per auditories energètiques d’edificis 

cal justificar la implementació de totes o alguna de les mesures recomanades pels auditors abans del  8/3/2013. 
Aquestes actuacions han de sumar, com a mínim, el 10% de l’estalvi energètic potencial detectat a l’auditoria. 

• Import: percentatge d’ajuda màxima: 75% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda de 50.000 € per auditories de 
l’enllumenat i 3.500 € per la resta d’auditories.

Estudis per a la millora de la qualificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció i rehabilitacions 
importants –línia reglada- (codi ER-2)

• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis terciaris: 104.000 €
• Exclosos: Edificis d’entitats de dret públic de la Generalitat i consorcis dependents d'administracions locals
• Requisits: Cal qualificar energèticament l'edifici i detallar (pressupost, període de retorn, etc.) les mesures 

necessàries per tal d’arribar a una qualificació A o B.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 75% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda de 9.000 €
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Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat interior  i de façanes d’edificis públics i privats 
existents -línia reglada- (codi ER-3)

• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis terciaris: 1.990.000 € de pressupost per a la  convocatòria 2011 
• Exclosos: Edificis d’entitats de dret públic de la Generalitat 
• Requisits: amb l’actuació cal obtenir una reducció mínima del 25% de l’energia. Només en primera residència.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 22% del cost elegible, amb una quantia màxima d'ajuda de 50.000 €.

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents -línia reglada- (codi ER-4)
• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost en edificis terciaris: 1.673.000 € de pressupost per a la  convocatòria 2011 
• Requisits: es subvencionen les actuacions de substitució o millora d’equipament destinat a climatització o generació

d’ACS que no faci servir fonts d’energia renovables. L’actuació ha d’obtenir un estalvi mínim del 20%.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 22% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda de 200.000 € (5)

Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions d’ascensors existents en els edificis -línia reglada- (codi ER-7)
• Ens gestor: ICAEN 
• Pressupost en edificis terciaris: 40.000 € de pressupost per a la convocatòria 2011
• Requisits: només es dotarà amb l’ajut aquelles actuacions que, documentalment justificades, assoleixin una reducció

anual d' almenys un 35% d’energia en el moviment de l’ascensor i en els seus serveis auxiliars.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 35% del cost elegible (6). Quantia màxima d'ajuda de 3.300 € per ascensor.

(5) En el cas de substitució de sistemes de calefacció o ACS elèctrics amb acumulació i tarifa nocturna per calderes que facin servir líquids o gasos combustibles, la 
subvenció serà d’un 35% del cost elegible en instal·lacions individuals i d’un 40% en instal·lacions col·lectives.

(6) Cost elegible: cost dels equips, materials, obra civil i mà d’obra per la reforma i posada en marxa de l’ascensor, de forma quedi operatiu i legalitzada la reforma.
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Millora de l’eficiència energètica de l’equipament específic del sector terciari -línia concursal- (codi EC-1)
• Ens gestor: ICAEN
• Pressupost: 367.000 € de pressupost per a la convocatòria 2011
• Inclosos: màquines de bugaderia, cuines industrials, cambres frigorífiques, sistemes d’estalvi informàtic, etc.
• Exclosos: equips de climatització o ACS, vehicles d’empresa i enllumenat interior o exterior.
• Import: percentatge d’ajuda màxima: 22% del cost elegible. Quantia màxima d'ajuda: 200.000 € per actuació.
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Ajuts per a projectes d'estalvi i eficiència energètica amb elevades inversions (a fons perdut i en règim concursal)
• Ens gestor: IDAE
• Objectiu: fomentar projectes d'estalvi i eficiència energètica singulars, ja sigui pel seu caràcter innovador o per la seva 

importància estratègica, i que requereixin una gran inversió o que puguin localitzar-se a tres o més CCAA 
• Destinataris: es dirigeix a projectes dels sectors del transport, de la indústria i de l’edificació.
• Import: el pressupost és de 120.000.000 €, per a tota Espanya, i el termini de sol·licitud es tanca el 12/08/ 2011.
• Pes de l’ajut: màxim el 60% del cost elegible per grans empreses, 70% per empreses mitjanes i 80% per petites 

empreses. 
• Els projectes es classifiquen en 3 tipus:

• Conceptes elegibles en el sector de l’edificació: 
Inversions en la rehabilitació de l’envolupant tèrmica d’edificis existents per reduir demanda energètica de calefacció i refrigeració. 
Inversions en la renovació d’instal·lacions tèrmiques d’edificis: equips, projecte d’enginyeria, obra civil, muntatge i posada en marxa. 
Inversions en cogeneració no industrial i microcogeneració a qualsevol sector. 
Inversions en la renovació de la il·luminació interior amb equips que suposin un nivell d’eficiència mínim al marcat per la normativa HE3. 
Construcció d’edificis nous amb qualificació energètica A ó B: inversions en edificis de nova construcció per tal d’obtenir la qualificació
energètica A o B mitjançant una reducció del seu consum d’energia respecte al marcat en la normativa (CTE i RITE) 
Inversions en la substitució d’ equips i instal·lacions amb la Millor Tecnologia Disponible (MTD). 

Tipus projecte Àmbit 
territorial Tipologia de beneficiari / actuació

Inversió en milions d’€

Mínim Màxim

Projecte singular 
innovador

Mínim 1 
CC.AA.

1. Canvi en procés industrial.
2. Construcció d’edificis nous de classe A o B.
3. Renovació de flotes i sistemes de recuperació d’energia en transport

0,5 20,0

Projecte estratègic Mínim 3 
CC.AA.

Vàries localitzacions de la mateixa empresa 
(Indústria, terciari, ESE, empreses de finançament d’equips)

1,0
0,3

40,0
40,0

Projecte sectorial conjunt Mínim 3 
CC.AA.

Conjunt d’empreses del mateix sector
(Indústria, terciari, ESE, empreses de finançament d’equips)

0,5
0,3

20,0
20,0
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Pla 2000ESE per promoure l’eficiència energètica en edificis públics
• Ens gestor: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
• Objectiu:  convertir els centres públics espanyols en edificis eficients des del punt de vista energètic.
• Beneficiaris: 2.000 centres públics s’identificaran i es convertiran en projectes d’eficiència energètica. 1.000 

pertanyents a l’Administració Autonòmica i 1.000 a l’Administració General de l’Estat.
• Import: hi haurà una línia de subvenció econòmica amb una quantitat màxima de 80 milions d’euros dirigies a les 

ESE’s per a la realització d’inversions en mesures d’estalvi i eficiència energètica i aprofitament d’energies 
renovables. A més s’establirà una línia d’ajudes per un import màxim del 20% de la inversió elegible que serà coberta 
amb un 15% de càrrec del pressupost no aplicat al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la E4, podent 
complementar-se en un 5% addicional amb recursos propis de la Comunitat Autònoma.

• Les empreses de serveis energètics podran obtenir finançament a través del Fons d’Economia Sostenible (línea ICO 
Economia Sostenible).
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Públic Privat

Residencial

-Agència de l’Habitatge: Actuació directa i programa d’ajuts a la 
rehabilitació d’habitatge a Catalunya -excepte la ciutat de Barcelona-. 
Pressupost per la convocatòria 2011: 28.900.000 €.

- ICAEN: Rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis 
existents. Pressupost convocatòria 2011: 2.470.000 €. Exclosos: edificis 
amb titularitat de la Generalitat de Catalunya. 

-Agència de l’Habitatge: Programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatge 
a Catalunya -excepte la ciutat de Barcelona-. Pressupost per la 
convocatòria 2011: 28.900.000 €.
- ICAEN: Rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis 
existents. Pressupost convocatòria 2011: 2.470.000 €. Pla renova’t les 
finestres, pressupost convocatòria 2011: 8.500.000 €.
- Consorci de l’Habitatge de Barcelona: Programa d’ajuts a la 
rehabilitació d’habitatge privat a la ciutat de Barcelona construït abans 
de 1981, subvencions atorgades a la convocatòria 2010: 15.524.923 €, 
pressupost per la convocatòria 2011: 11.469.640 €.

Terciari

-IDAE: Ajuts per a projectes d'estalvi i eficiència energètica amb elevades 
inversions (a fons perdut i en règim concursal), pressupost 2011: 
120.000.000 € per a tota Espanya.
- Ministeri Indústria, Turisme i Comerç: Pla 2000ESE per promoure 
l’eficiència energètica en edificis públics
- ICAEN: 

• Millora de l’eficiència energètica de l’equipament específic (367.000 €
any 2011). 
• Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i d’enllumenat 
(560.000 € any 2011). 
• Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat interior i 
de façanes d’edificis existents (2.019.000 € any 2011). 
• Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels 
edificis existents (367.000 € any 2011). 
• Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions d’ascensors 
existents en els edificis (93.000.000 € any 2011). 
• Pla renova’t les finestres (8.500.000 € any 2011).

- IDAE: Ajuts per a projectes d'estalvi i eficiència energètica amb 
elevades inversions (a fons perdut i en règim concursal), pressupost 
2011: 120.000.000 € per a tota Espanya.

- ICAEN: 
• Millora de l’eficiència energètica de l’equipament específic (367.000 €
any 2011). 
• Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i 
d’enllumenat (560.000 € any 2011). 
• Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat interior 
i de façanes d’edificis existents (2.019.000 € any 2011). 
• Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels 
edificis existents (367.000 € any 2011). 
• Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions d’ascensors 
existents en els edificis (93.000.000 € any 2011). 
• Pla renova’t les finestres (8.500.000 € any 2011).

5.3.3 Síntesi d’ajuts i subvencions

Font:  Elaboració pròpia.
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El gruix (60%) de les subvencions atorgades per l’ICAEN per a actuacions en edificis va a parar a l’empresa 
privada (sector terciari). El segon tipus d’entitats receptores en importància és la destinada als edificis de 
les corporacions locals i ens dependents (equipaments).

Tanmateix s’observa una acollida desigual de les subvenciones destinades, dins del sector terciari, a les 
empreses privades i a les corporacions locals, de manera que mentre que en les empreses privades l’import
atorgat gairebé duplica la dotació inicial, en les corporacions locals només es va acabar atorgant el 50% de 
la dotació inicialment prevista. Aquest fet indica una major capacitat de les empreses privades per fer front a 
les inversions compromeses, fet que facilita l’eficàcia de les subvencions.

Font:  Elaboració pròpia a partir de la Memòria 2010 de l’ICAEN.

Subvencions concedides per l’ICAEN per a actuacions en edificis a la convocatòria 2010

5.3.4 Valoració i conclusions

Resum de les subvencions per Edificis, any 2010 (ICAEN)
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Pel que fa a la comparativa interanual, s’observa que la dotació inicial per a les actuacions en edificis va 
disminuir de l’ordre del 30% de la convocatòria del 2010 respecte la del 2009. Això és degut a que l’any 
2009 no es van poder atorgar (*) bona part dels imports sol·licitats per incompliment dels compromisos 
subscrits de les institucions que havien rebut la subvenció.

Aquesta conjuntura es va superar parcialment l’any 2010 mitjançant l’ampliació de la dotació finalment 
atorgada. Tanmateix l’import atorgat l’any 2010 continua essent sensiblement inferior (un 20%) al sol·licitat. 
Aquest fet indica que un 20% de les inversions compromeses en eficiència energètica no s’han acabat 
executant en el termini previst, cosa que fa disminuir l'eficàcia de les ajudes en la dinamització del sector.

(*) Tot i que no es disposa del valor exacte, es tracta d’un valor inferior a la dotació final i per tant, sensiblement menor a l’import sol·licitat.

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria 2010 de l’ICAEN “ Resum de les subvencions en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

Resum de les subvencions per Edificis, 2009 i 2010 (ICAEN)
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Subvencions concedides pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona a la convocatòria 2010

La figura adjunta permet constatar la rendibilitat elevada de 
les subvencions públiques en relació al grup d’actuacions 
no estructurals (façanes, terrats, mitgeres, celoberts, 
vestíbuls i escales). En aquest cas la relació subvenció
pública versus pressupost total per a les actuacions no 
estructurals respon a una raó d’1 a 4, és a dir que per a 
cada unitat econòmica de subvenció pública atorgada se’n 
generen 3 d’inversió privada. 

Per contra, en el cas d’actuacions de sostenibilitat i 
rehabilitació energètica aquesta relació únicament és d’1 a 
2, de manera que de cada unitat econòmica de subvenció
pública únicament ha generat una altra unitat equivalent 
d’inversió privada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria 2010 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
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Més enllà de la baixa rendibilitat de dinamització econòmica, també cal indicar que l’any 2010 hi ha hagut 
una escassa demanda de subvenció per a actuacions de rehabilitació energètica. 

Dins les actuacions no estructurals, generen més dinamisme econòmic les actuacions que no presenten 
condicionants d’eficiència energètica. La inversió final en la rehabilitació de terrats i mitgeres (paraments 
amb condicionants energètics) respecte la quantitat subvencionada és inferior que en façanes i celoberts 
(paraments sense condicionants energètics). 

La major part de les subvencions atorgades pel Consorci no incorporen condicionants de millora energètica 
evidents (únicament actuacions en terrats, mitgeres i rehabilitació energètica), de manera que actualment la 
majoria d’actuacions de rehabilitació no suposen una millora energètica de les edificacions intervingudes.

Es pot constatar que l’interès dels usuaris privats per a la rehabilitació energètica de les seves edificacions 
és pràcticament nul, car la quantitat subvencionada ha d’esser molt elevada (més del 50%) per induir a la 
seva mobilització. Això pot esser degut a que els usuaris perceben la rehabilitació energètica com una 
millora no visible, que no suposarà un augment del valor immobiliari de l’habitatge i que no genera 
expectatives d'estalvi econòmic significatiu.
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5.4 L’actuació directa

A l’àmbit metropolità, hi ha tres institucions públiques que fan actuacions directes (on assumeixen 
l’execució de les obres i la major part del cost) de millora urbana i rehabilitació. En la pràctica totalitat dels 
casos de reforma milloren les prestacions tèrmiques de l’envolupant dels edificis amb la finalitat de millora el 
confort dels usuaris, la despesa energètica i el desgast estructural dels edificis rehabilitats.

• Agència de l’Habitatge de Catalunya. Creada per la Llei 13/2009, té com a finalitat desenvolupar i 
facilitar  la gestió de totes les actuacions públiques en matèria d’habitatge. Aquesta agència va absorbir 
l’empresa pública ADIGSA, que és la que gestionava el parc d’habitatges socials públics traspassats a la 
Generalitat de Catalunya l’any 1985. Amb un pressupost anual d’entre 23 i 36 M€ entre les anys 2002 i 
2009 respectivament, ADIGSA ha rehabilitat l’envolupant d’una mitjana de 4.500 habitatges anuals. La 
majoria d’aquestes actuacions consistien en l'arranjament (inclòs l’aïllament tèrmic) de façanes i cobertes. 
Entre les últimes actuacions destaca la rehabilitació del barri de Can Jofresa (Terrassa) i la Trinitat Nova 
(Barcelona)

Font: Diari de Terrassa
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• Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. És el principal instrument municipal en la promoció
d'habitatge protegit i dotacional, així com el principal administrador del parc públic d'habitatges de la 
ciutat. A banda de la promoció i gestió d’habitatges públics, el Patronat desenvolupa tasques de 
remodelació de barris, que suposa l'enderrocament d'edificis afectats per greus patologies i la construcció
de nous habitatges. Entre les remodelacions que s'han fet a Barcelona, destaquen la de Baró de Viver i la 
del polígon Eduard Aunós, als anys 80 i 90. En aquests moments, una de les actuacions més importants 
del Patronat és la remodelació del Bon Pastor. D’altra banda, el Patronat també fa una important tasca en 
rehabilitació amb l'objectiu de resoldre patologies en cases o edificis. En aquest sentit ha actuat al 
polígon de Can Peguera, al Canyelles i al Sud-oest del Besòs.

• REGESA: El grup REGESA és l’instrument de promoció d’habitatge a preu assequible del Consell 
Comarcal del Barcelonès. El seu objectiu principal és millorar les condicions de vida dels ciutadans 
mitjançant actuacions en urbanisme, planificació, rehabilitació, disseny i ordenació del territori. Entre els 
projectes de rehabilitació més destacats cal esmentar la rehabilitació integral (estructural i aïllament de 
façanes) del barri del Turó de la Peira de Barcelona.

Execució d’obres de rehabilitació integral (amb col·locació
d’aïllament en façana) al Turó de la Peira. Font: REGESA

• Altres: també existeixen nombroses societats, de 
capital majoritàriament públic, per a la reforma i 
rehabilitació de barris concrets. Entre aquestes 
destaquen Foment de Ciutat Vella (antiga 
PROCIVESA), Pronoubaris i Proeixample.  
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06
Anàlisi DAFO
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Debilitats
A nivell empresarial
• El subsector de les empreses de rehabilitació ha sofert un ajust global del 5,3% en la seva producció

bruta des de l’any 2007, fet que ha disminuït la seva capacitat d’inversió. 
• L’atomització del subsector de la rehabilitació constructiva entre múltiples PIME dificulta l’obtenció de 

finançament per a les empreses.
• El necessari lligam amb una cadena de proveïdors locals i l’esmentada atomització en múltiples PIME 

dificulta la internacionalització del sector.
• La falta de vies especialitzades de formació, tant de personal tècnic com d’operaris, fa que les empreses 

hagin d’assumir els costos de formació i dificulta la incorporació de personal.
• La diferències de dimensió, àmbit d’actuació i origen, dificulta la interrelació entre el subsector del serveis 

energètics i el subsector de la rehabilitació d’edificis.

04. Conclusions

• Des dels seus inicis, la rehabilitació constructiva ha estat una 
activitat estretament vinculada a l'obtenció de subvencions, 
vinculació que ha crescut al llarg del temps. 

• El sector de la rehabilitació únicament ha intervingut fins ara sobre 
els elements passius dels edificis residencials, valor que 
representa el 8% del total de consum dels edificis.

• Les empreses de serveis energètics únicament inverteixen sobre el 
elements actius dels edificis terciaris, cosa que representa el 35% 
del total de consum dels parc edificat.

• La rehabilitació no especialitzada rep una competència deslleial 
per part de l’economia submergida. 
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A nivell tècnic
• El CTE vigent suposa un escull important per a algunes actuacions de rehabilitació, car no permet una 

millora parcial de l’envolupant de l’edifici, sinó que obliga a millorar-la per complet si la intervenció supera 
el 25% de l’envolupant. 

• Els costos d'execució dels sistemes d'aïllament per l’exterior, si no es combina amb d’altres finalitats 
estètiques o de seguretat, són molt elevats degut, principalment, a la necessitat de col·locar bastides.

• Els sistemes d'aïllament per l’interior, si bé tenen un cost menor, presenten problemàtiques d’execució, 
car ocasionen molèsties als usuaris i suposen una pèrdua d’espai útil. 

• En casos de façanes catalogades no es pot instal·lar aïllament exterior en façana per no malmetre els 
estucs i altres acabats.

04. Conclusions

A nivell socioeconòmic
• L’interès dels usuaris privats per a la rehabilitació energètica de 

les seves edificacions és pràcticament nul, car perceben la 
rehabilitació energètica com una millora no visible, que no 
suposarà un augment del valor immobiliari de l’habitatge i que no 
genera expectatives d'estalvi econòmic significatiu.

• En clima mediterrani suau com el de Barcelona, els períodes de 
retorn mitjans de les inversions en millora energètica de 
l’envolupant tèrmica dels edificis residencials són molt elevats 
(superiors a 14 anys, i fins a 20 anys en alguns casos)

• No existeix un mecanisme financer útil perquè els propietaris 
privats puguin assumir els costos d’un rehabilitació energètica.

• El preu de l’electricitat, per sota del seu cost real, allarga els 
períodes de retorn de les inversions en eficiència energètica.
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Debilitats

A nivell de processos administratius
• Les subvencions per actuacions de millora energètica tenen una capacitat de dinamització econòmica 

baixa i són feixugues de tramitar. 
• Part dels recursos destinats a subvencions finalistes d’eficiència energètica es perden perquè el receptor 

(molt sovint ajuntaments) no troba finançament addicional per al conjunt de l’operació i hi renuncia quan 
els diners ja han estat immobilitzats. 

• Una aplicació estricta de les ordenances urbanístiques de 
Barcelona (relacionada amb la volumetria) impossibilita la 
col·locació d’aïllament en façana a molts edificis en què sí tindria 
sentit d’aplicar-lo. 

• El desacoblament entre les convocatòries de subvencions 
(anuals) i l’atorgament de les llicències d’obra atura alguns 
projecte de rehabilitació. 

• L’Institut del Paisatge Urbà, l’Agència d’Energia i l’Àrea 
d’Urbanisme no han actuat de manera prou coordinada en la 
rehabilitació dels edificis de Barcelona. 

• Desconfiança de les administracions públiques envers les ESE, 
basades en la incomprensió de la durada de la contractació i dels 
possibles marges de benefici empresarials. 

• Els beneficis fiscals existents són difícils d’aplicar o no se n’informa suficientment els possibles 
beneficiaris, sobretot pel que fa a l’aplicació de l’IVA reduït i les deduccions de l’IRPF.

• Algunes ESE fan els plans de negoci dels seus projectes sense integrar totes les possibilitats que els 
ofereixen les subvencions públiques. 
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A nivell empresarial
• Una millora individual del subsector de la rehabilitació energètica augmentarà el flux d’empreses de la 

nova construcció (no especialitzades en aquest producte) envers la rehabilitació, amb el risc d’afectar la 
qualitat de l’execució de les obres de reforma.

• Les dificultats d’arribar a acords de les comunitats de propietaris d’edificis horitzontals dificulta l’execució
de les actuacions de rehabilitació necessàries. 

• En general, els administradors de finques no actuen en pro de l’eficiència energètica ni la qualitat 
constructiva de la rehabilitació.  

04. Conclusions

Amenaces

A nivell socioeconòmic
• La disminució de les subvencions, com a conseqüència de les 

retallades pressupostàries, pot disminuir encara més les 
actuacions de rehabilitació.

• La insuficiència de finançament de les entitats bancàries pot 
impossibilitar l'execució d’algunes actuacions de rehabilitació per 
part de particulars o empreses privades.

• La pèrdua de valor del parc immobiliari pot disminuir, encara més, 
l'interès en les inversions en la millora de l’esmentat parc.
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A nivell de processos administratius
• Les incerteses sobre els terminis i continguts dels canvis legislatius 

en el CTE i el certificat d’eficiència energètica dels edificis existents 
dificulta la consolidació de l’eficiència energètica.
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A nivell empresarial
• A la ciutat de Barcelona existeix un subsector de la rehabilitació altament especialitzat i preparat.
• Tot i haver sofert una disminució de l’activitat, el subsector de la rehabilitació continua presentant una 

estructura empresarial consolidada.
• El subsector de la rehabilitació crea ocupació local no només directa (tècnics i operaris) sinó també

indirecta (gran part de proveïdors del sector).
• El subsector de la rehabilitació té un nivell d’organització elevat i un lideratge institucional clar.
• Les ESE són empreses de dimensió mitjana o gran i, en alguns casos, àmbit internacional, que poden 

afrontar inversions importants i processos d’internacionalització.
• Les actuacions de rehabilitació energètica fetes per a les empreses públiques (ADIGSA, REGESA, etc.)  

han creat un sector solvent i amb àmplies capacitats tècniques.

04. Conclusions

Fortaleses

• Ja hi ha hagut algun intent d'associació d'empreses del sector 
de la rehabilitació per internacionalitzar la seva activitat als 
estats de l’est d’Europa. 

• El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya és una 
plataforma adient per establir projectes empresarials conjunts 
entre els dos subsectors econòmics concernits. 
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04. Conclusions

Fortaleses

A nivell tècnic
• Si bé el retorn econòmic és a mitjà i llarg terminis, la rehabilitació representa una millora del confort 

immediat, tant a nivell tèrmic com lumínic com acústic. 
• Els nous sistemes d’injecció d'aïllament a l’interior de la cambra d’aire (EPS amb grafit) permeten aïllar 

els habitatges amb uns costos continguts, car no necessiten bastides.
• Les obres de rehabilitació energètica requereixen un nivell de formació i d'intervenció que impossibilita la 

seva execució per part dels professionals de l’economia submergida.

A nivell socioeconòmic
• L’experiència i coneixement de la certificació energètica dels electrodomèstics facilitarà la valoració

positiva dels habitatges eficients per part dels futurs compradors.

A nivell de processos administratius
• L’experiència de la campanya “Barcelona posa’t guapa” facilitarà

l'aplicació de les campanyes de sensibilització i intervenció que 
es facin.

• Malgrat les restriccions econòmiques de les administracions 
públiques, les subvencions en actuacions de millora de 
l’eficiència energètica dels edificis no han disminuït 
significativament. 
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Oportunitats
A nivell empresarial

04. Conclusions

Oportunitats

• Els països de l’est d'Europa presenten unes condicions climàtiques i econòmiques que permetrien 
internacionalitzar el sector.

• La identificació d’un edifici de referència i la seva execució exemplar pot servir de prova pilot i d’element 
desencadenant de les rehabilitació energètica mitjançant ESE. 

• Els sistemes passius representen un pes del consum total dels edificis més important en el sector terciari
que en el residencial (17 i 8%, respectivament) i per tant són una oportunitat a explotar per part del 
subsector de la rehabilitació en l’esmentat sector terciari.

• Algunes comunitats autònomes del centre i nord de la península ibèrica tenen unes condicions 
climàtiques prou severes que incrementen l’eficiència de la rehabilitació energètica; moltes ciutats de 
l’interior de Catalunya i dels Pirineus també. Tots ells són un mercat idoni per a l’expansió del sector de la 
rehabilitació energètica.

• El sector terciari presenta un gran potencial d’estalvi i està força 
més localitzat i accessible que el sector residencial. Hospitals, 
hotels de 4 o 5 estrelles, poliesportius, oficines i centres 
comercials de més de 500 m2 són els centres amb consums 
unitaris més elevats.

• En els últims mesos, ja s’han endegat iniciatives d’ESE
destinades a la rehabilitació energètica dels elements passius 
dels edificis.

• Les actuacions a gran escala (barri) permeten uns costos 
d’execució molt més reduïts, fet que facilita el retorn energètic de 
les actuacions.
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A nivell socioeconòmic
• La certificació d’eficiència energètica dels edificis existents permetrà visibilitzar d’una forma directa, clara i 

comprensible, els nivells de consum energètic d’un habitatge o edifici, de manera que els possibles 
compradors, taxadors, usuaris i entitats de crèdit incorporin aquesta informació en la valoració de compra 
de l’immoble. 

• Les entitats financeres, promotors i agents immobiliaris valoraran l’eficiència quan sigui un factor clau del 
valor de compra o lloguer d’un immoble.

• Algunes tipologies d’habitatges (tipologia no passant orientada a N i habitatge sota coberta) presenten 
períodes de retorn d’inversions en aïllament exterior inferiors a 8 anys, que amb les subvencions actuals 
poden suposar inversions viables.

• El previsible augment del preu de l’electricitat disminuirà el període de retorn de les inversions en 
eficiència energètica i augmentarà la valoració econòmica dels consumidors finals.

04. Conclusions

Oportunitats

• La informació en temps real del consum i la despesa energètica 
permetran involucrar millor l’usuari en l’estalvi.

• Si el grau d’eficiència energètica acaba condicionant el valor 
econòmic dels immobles, part dels costos derivats de la 
instal·lació d'aïllaments derivaran en un augment del valor de 
l'immoble i, per tant, no hauran d'ésser amortitzats per mitjà dels 
estalvis energètics. Aquest fet disminuirà considerablement els 
períodes de retorn de les inversions.

• Es consideren viable la implementació de la certificació
d'eficiència energètica d’edificis existents, sempre que s’annexi 
a la taxació i, per tant, sigui costejada per comprador. 
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04. Conclusions

Oportunitats
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A nivell de processos administratius
• Existeixen exemples modèlics a diversos països d’Europa de 

foment de la rehabilitació energètica, ja sigui mitjançant la 
implementació efectiva del certificat d’eficiència energètica o 
mitjançant la internalització dels costos de les inversions en 
eficiència energètica en les factures dels subministraments.

• El canvi de la llei de contractes de les administracions públiques 
per facilitar els contractes ESE és una via encara no prou 
explotada per part de les administracions.

A nivell tècnic
• La modificació del CTE eliminarà un dels principals esculls per a la realització d’obres de rehabilitació de 

dimensió mitjana (més del 25% de l’envolupant).
• Els sistemes d'aïllament amb injecció d’EPS amb grafit en cambres d’aire presenta costos d’execució

continguts, car no requereix la instal·lació de bastides.
• El habitatges són l'únic bé de consum que, mitjançant les actuacions de rehabilitació

energètica, poden augmentar la seva qualificació energètica al llarg de la vida útil.

A nivell socioeconòmic (cont.)
• “Barcelona posa’t guapa” va aconseguir popularitzar les rehabilitacions sense necessitat de grans 

subvencions (5-8% del cost inversió total, incrementables en funció de la qualitat final de l’actuació
executada) i mitjançant aliances amb institucions de renom en els inicis. Es pot promoure un nou 
programa en la mateixa línia centrat en la rehabilitació eficient.   
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07
Projecte estratègic d’impuls del sector econòmic 
de la rehabilitació energètica
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7.1 Plantejament

El projecte estratègic de rehabilitació energètica vol impulsar un conjunt d’actuacions a curt i mitjà termini a 
l’àmbit metropolità de Barcelona i la ciutat de Barcelona per tal de dinamitzar el sector de la rehabilitació
tot incrementant l’eficiència energètica dels edificis, tant per la millora dels elements passius com 
per la renovació dels sistemes energètics actius.

Aquest projecte estratègic s’haurà d’implantar a partir de les institucions i òrgans existents i prenent alguns 
elements de referència en els inicis del programa “Barcelona, posa’t guapa”, que és cas d'èxit que va 
aconseguir mobilitzar el sector de les rehabilitació i crear un estat d’opinió favorable amb unes subvencions 
originàriament molt acotades, i incrementables en funció de la qualitat final de l’actuació executada. 

Les primeres actuacions hauran d’ésser endegades per agents públics i privats de forma coordinada, i 
hauran d’esser actuacions en edificis significatius de la ciutat. És molt important disposar d’unes primeres 
intervencions d’èxit, mitjançant convenis o concursos justos, participats i ajustats, de les quals se’n pugui 
fer una àmplia difusió tant a nivell metropolità com estatal. 

De forma paral·lela, caldrà que els ajuntaments resolguin alguns impediments de la normativa existent 
i que a nivell estatal s’acceleri el procediment de certificació d’eficiència energètica dels habitatges 
existents. Si aquest procediment no es resol, la Generalitat de Catalunya té la potestat d’implantar un 
procediment propi, com per exemple ja ha fet la Generalitat Valenciana en la Inspecció Tècnica d’Edificis 
(ITE).

Igualment les empreses hauran d’incorporar la solvència tècnica i financera necessària per tal d’afrontar 
les inversions necessàries en un context de despesa pública molt continguda, cosa que minimitza les 
partides destinades a ajudes i subvencions.
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7.2 Objectius
• Disposar d’execucions exemplars, tant a nivell tècnic com econòmic, de rehabilitació energètica 

d’edificis públics o privats representatius.
• Involucrar la participació privada en els projectes exemplars.
• Generar confiança entres les institucions públiques i les empreses per a la contractació de serveis 

energètics.
• Comunicar i difondre la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions de rehabilitació energètica.
• Eliminar els punts de fricció amb les ordenances municipals vigents, derivades de l’aplicació literal 

d’una normativa urbanística que no preveu l’increment de volumetria de l’edifici per aïllament exterior, per 
exemple.

• Formar desocupats del sector de l’edificació en les operacions més habituals de rehabilitació energètica.
• Involucrar la industria de la construcció en el disseny de noves solucions constructives: 

econòmica i tècnicament específiques per a la rehabilitació.
• Oferir oportunitats laborals al col·lectiu d’arquitectes i enginyers en l’elaboració i direcció dels projectes 

de rehabilitació energètica.
• Projectar estatal i internacionalment el sector, tot cobrint nínxols de mercat estatal i internacional 

climàticament més favorables a l’estalvi energètic.
• Involucrar els administradors de finques en la introducció de les actuacions de millora energètica durant 

els processos de rehabilitació de les comunitats de veïns.
• Disposar d’un procediment de certificació d’eficiència energètica d’habitatges existents per a 

habitatges, i relacionar-lo amb la valoració econòmica de l’immoble.
• Amb la finalitat última i imprescindible de disminuir el consum energètic i les emissions de GEH 

dels edificis (residencials i terciaris).
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7.3 Agents implicats

• Ajuntament de Barcelona, a través de: 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Agència d’Energia de Barcelona

• Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del Consorci Metropolità de l’Habitatge

• Generalitat de Catalunya, a través de: 

Agència de l’Habitatge de Catalunya i Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Institut Català d’Energia

Acció10

• Col·legis professionals:

Col·legi d‘Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
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• Associacions empresarials:

Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya, a través de la Comissió de Rehabilitació de 
Catalunya (RIME)

Associacions d’empreses de serveis energètics (ANESE i AMI)

Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT)

Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya

•Institucions formatives:

Escoles d’Arquitectura i d’Enginyeria

Institut Gaudí de la Construcció
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7.4 El Contracte de rehabilitació energètica avalada
Com una de les actuacions principals, d’aplicació immediata a escala metropolitana, es proposa la creació
del Contracte de Rehabilitació Energètica Avalada (CREA), el qual s’inspira parcialment en el Model 
d’Inversió Agregada (vegeu 2.6).

7.4.1 Característiques principals

El CREA és un tipus de contracte, d’aplicació voluntària, que es negocia amb la tutela i l’aval de 
l’administració pública entre la propietat i les ESE interessades.

La singularitat d’aquest contracte és que l’Administració pública fa de vehicle d’agregació, a la vegada que 
avala el deute que el propietari contreu envers l’ESE que ha fet la inversió inicial. Al seu torn, per cobrir 
l'esmenta't aval, l’administració pública pot aplicar càrregues sobres els béns immobiliaris del propietari en 
cas d’incompliment dels acords. Aquest model, basat en un acord entre privats amb aval públic, permet una 
aportació de capital per a les actuacions de rehabilitació energètica amb una cobertura mútua dels riscs, de 
manera que pot superar les principals barreres actualment detectades. A l’àmbit metropolità ja s’han aplicat 
contractes privats amb aval públic (aval-lloguer) i de càrrega sobre el bé immobiliari (Pla d'ascensors de 
Barcelona).

Així doncs, es tracta d’un contracte privat entre la propietat i l’ESE, en el qual l’administració pública avala 
el compliment dels compromisos per part de les dues parts. Addicionalment, l'administració pública pot 
subvencionar les obres de rehabilitació de forma proporcional al nivell d’eficiència energètica que s’assoleixi 
finalment (entre el 5 i el 20% del PEM, p.ex.) i en certifica la recepció.
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7.4.3 Capacitat del CREA per a superar els esculls actuals i afavorir la rehabilitació energètica

El Contracte de rehabilitació energètica avalada (CREA) permet als propietaris realitzar actuacions de 
rehabilitació energètica sense haver d’assumir els costos d’inversió inicials, els quals assumeix l’ESE. Les 
ESE disposen de l’aval públic que les seves inversions seran retornades segons el contracte signat. A son 
torn, l’administració pública pot aplicar càrregues sobre el patrimoni immobiliari del propietaris que no 
compleixin el contracte signat, a fi de cobrir els avals (mesura de compensació d’èxit provat en el cas de la 
instal·lació d'ascensors).

Degut als elevats períodes de retorn d’algunes actuacions de rehabilitació energètica, aquestes requereixen 
contractes a llarg termini o costos inicials significatius per als propietaris (en cas de contractes de durada 
inferior al període de retorn estimat). Aquesta tipologia de contractes permet eliminar barreres a la inversió i 
cobrir riscos per part de totes les parts interessades, permetent actuacions beneficioses per a totes les parts 
(model win-win).

Els models teòrics i algunes experiències internacionals com les del Regne Unit plantegen que els costos 
de la rehabilitació siguin inclosos en les factures mensuals dels proveïdors d’electricitat i gas natural. 
Tanmateix, això obliga a incloure a les companyies comercialitzadores d’energia dins el model, amb el 
conseqüent augment de la complexitat. Es tracta, a més, d’una decisió molt allunyada dels ajuntaments. En 
canvi, es considera que és més factible, a escala metropolitana, un finançament independent mitjançant 
una factura separada, de manera que l’usuari pot comparar en tot moment l’estalvi energètic i els costos 
derivats de la rehabilitació energètica, visualitzant de forma clara el percentatge de la rehabilitació que 
s’amortitza mitjançant l'estalvi energètic.
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7.4.4 Compatibilitat amb d’altres models de finançament de la inversió

En cas que un propietari decideixi assumir els costos de la inversió i els beneficis resultants (model finançat 
pel propietari), aquest es podrà acollir a les mateixes subvencions (proporcionals al nivell d’eficiència 
assolit) que en el cas del CREA.

Igualment, si el contracte entre l’ESE i la propietat no requereix de l’aval de l’administració pública (model 
finançat per rendiment energètic), aquest es pot fer igualment segons els models estàndards i es poden 
acollir a les mateixes subvencions (proporcionals al nivell d’eficiència assolit). 

En el cas que l’administració pública sigui la propietària dels immobles, es pot vehicular un contracte de 
rehabilitació energètica público-privat. Aquesta actuació té un clara funció exemplificadora i servirà per 
establir i promoure el model de contracte de rehabilitació energètica, a part de rehabilitar energèticament els 
edificis municipals amb una mínima inversió pública.

Les ESE, al seu torn, poden aprofitar el CREA per a optimitzar la gestió energètica de les propietats durant 
el període d’amortització del contracte, permetent l’obtenció d’estalvis econòmics i energètics addicionals 
mitjançant la negociació unificada de tarifes elèctriques o la millora d’elements actius.



Novembre de 2011

Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

134

7.4.5 Incidències externes sobre la viabilitat dels CREA

Totes les actuacions de rehabilitació energètica es veuran afavorides pels canvis normatius adequats 
(modificació del CTE, certificació d’eficiència energètica d’edificis existents, deducció fiscal de les despeses 
de rehabilitació energètica, etc.), si bé aquests no són imprescindibles per a la posta en marxa del CREA.

Una major escala d’actuació comportarà uns costos d’execució menors i, per tant, facilitarà el finançament 
del contractes de rehabilitació. Així, una actuació en una illa de cases tindrà un cost menor, per propietari, 
que una actuació en una sola escala. Tanmateix, no tots els usuaris obtindran els mateixos beneficis 
econòmics amb la rehabilitació energètica; aquest fet haurà d’esser valorat i quantificat per a l’ESE a l’hora 
d’establir el sistema de finançament de la rehabilitació.

L’obligatorietat que totes les actuacions de rehabilitació incloguin elements d’eficiència energètica, també
afavoriria l’augment de les actuacions de rehabilitació energètica. Tanmateix aquesta obligatorietat ha de 
considerar les possibilitats de rehabilitació energètica de cadascun dels edificis, car algunes façanes no 
permeten intervencions exteriors o presenten complexitats tècniques molt elevades.

Finalment cal remarcar que qualsevol augment del preu de l’energia (sobretot de l’electricitat i el gas 
natural) facilitarà l'endegament d’actuacions de rehabilitació energètica, si bé els CREA es poden endegar 
amb l’actual marc de costos energètics.
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7.5 Resum d’actuacions a emprendre

7.5.1 Actuacions dels Ajuntaments metropolitans
1. Crear i aplicar el Contracte de Rehabilitació Energètica Avalada, com a model de finançament de les 

actuacions de rehabilitació energètica:

1.1. Crear la figura jurídica del Contracte de Rehabilitació Energètica Avalada.

1.2. Consensuar amb les associacions d’ESE, el Col·legi d’Administradors de Finques i la RIME el 
marc de desenvolupament dels CREA.

1.3. Iniciar l’aplicació dels CREA de forma pilot en una zona amb tipologia edificatòria H6/H5 i rendes 
familiars superiors a la mitjana (per exemple, el districte de les Corts de Barcelona)

1.4. Mantenir una comissió de seguiment público-privada per avaluar l’aplicació i el funcionament dels 
CREA.

1.5. Fer difusió dels CREA i ampliar la seva aplicació al conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

2. Canviar la modalitat de subvencions i la quantitat atorgada: en lloc de subvencions finalistes, definir uns 
models d’ajudes – premi, que vinculin la quantia dels ajustos atorgats al nivell de qualitat energètica i 
constructiva assolit en la rehabilitació (comprovable segons inspecció final), reforçant el paper dels 
arquitectes i enginyers de la construcció. 
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3. Modificació d’ordenances municipals: canviar les ordenances urbanístiques per eliminar impediments a 
les actuacions de rehabilitació energètica. P.ex., permetre l’increment de volumetria de l’edifici en cas de 
col·locar aïllament exterior. 

4. Endegar 3 o 4 actuacions de rehabilitació energètica amb capital privat (ESE) en edificis terciaris públics 
o privats representatius.

2.1. Localitzar 4 edificis terciaris públics o privats representatius i amb elevat consum energètic.

2.2. Negociar contractes de Rehabilitació Energètica Avalada publico - privats amb empreses de 
serveis energètics de contrastada solvència tècnica i econòmica. 

2.3. Ajustar les condicions dels concursos i convenis endegats per a garantir-ne l’èxit mitjançant un 
retorn econòmic viable.

2.4. Crear una comissió de seguiment, públic - privat, per a cadascuna de les actuacions endegades. 

5. Divulgar i difondre les actuacions emblemàtiques realitzades fins al moment (per exemple: el Gran Teatre 
del Liceu) mitjançant una campanya de comunicació i difusió per aconseguir un estat d’opinió favorable a 
la rehabilitació energètica que possibiliti un canvi cultural entre els agents concernits i la població en 
general. 

6. Impuls de l’Observatori OBRA per part de l’Ajuntament de Barcelona.  
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7.5.2 Actuacions que els Ajuntaments poden instar a la Generalitat de Catalunya
1. La Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya pot desenvolupar un model de certificació

d’eficiència energètica d’edificis, a partir de l’experiència de la Generalitat Valenciana o d’alguna altra 
comunitat autònoma que l’hagi implantat, especialment en el cas que el Ministeri de Foment continuï
sense aprovar el reglament que el podria desenvolupar a nivell estatal. Exigible per al lloguer i/o venda de 
l’habitatge o edifici. 

2. Les subvencions d’eficiència energètica d’edificis de l’ICAEN poden orientar-se a aconseguir una 
certificació d’eficiència energètica de qualitat (amb inspecció posterior com a garantia). 

3. Incorporar en les reformes de barri l’eficiència energètica com un element integral i imprescindible, a fi de 
peremtre actuacions a gran escala, amb uns costos unitaris molt més reduïts.
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7.5.3 Actuacions que els Ajuntaments poden instar a l’Administració General de l’Estat
1. Aprovació immediata del Reglament de certificació d’eficiència energètica d’edificis, associat a la seva 

taxació, i validat per mitjà d’un model d’obtenció de certificats transparent i tècnicament garantit.

2. Modificació urgent del CTE i la legislació associada per tal que s’ajusti a les necessitats de les actuacions 
de rehabilitació energètica

3. Instar IVA reduït i exempcions fiscals superiors a les actuals per a les actuacions de rehabilitació
energètica.
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7.5.4 Actuacions dels sectors econòmics
1. Crear àmbits de col·laboració entre empreses dels subsectors econòmics de la rehabilitació i dels serveis 

energètics per possibilitar la creació d’un nou subsector centrat en la rehabilitació energètica amb 
economies d’escales i sinèrgies entre elles. A partir d’elles, implicar la indústria de la construcció en el 
disseny de noves solucions constructives. 

2. Formació i informació de els empreses (ESE i rehabilitació) per a la gestió eficient de les subvencions. 
Formar, mitjançant els programes de formació ocupacional corresponents, desocupats del sector de la 
construcció en nous professionals de la rehabilitació. 

3. Col·laboració entre empreses de rehabilitació energètica per internacionalitzar-se. Així mateix, afavorir la 
participació de les empreses en mercats amb demandes de calefacció més elevades: estatals (nord de la 
península ibèrica) i internacionals (est d'Europa). Aprofitar el Construmat 2012 (Beijing) i 2013 per 
projectar internacionalment el sector de la rehabilitació energètica, amb les ESE i la indústria associada.
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