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Els edificis sumen el 40% del con-
sum energètic de la Unió Europea 
(UE) i estan, a més, entre els prin-
cipals emissors de diòxid de car-
boni. A Espanya, més del 50% dels 
immobles es van construir abans 
del 1980, quan no existia cap nor-
mativa sobre aïllament i eficiència 
energètica. A Catalunya, del poc 
més del milió de vivendes que 
compten amb certificació energè-
tica, 235.000 estan qualificades 
amb la lletra G, 130.000 amb la lle-
tra F i 549.000 amb la lletra E, les 
qualificacions més baixes. Amb 
aquestes dades, el Govern ha deci-
dit destinar part dels fons Next 
Generation de la UE a la rehabilita-
ció de vivendes per reduir el con-
sum energètic.  

D’això s’encarrega el Pla de 
Rehabilitació i Regeneració Urba-
na amb una dotació de 6.820 mi-
lions, dels quals a Catalunya li to-
quen, en el període 2022-2026, 
més de mil. D’aquests, 480 es fa-

ran servir a millorar barris (170 
milions), vivendes (54 milions) i 
edificis residencials (246 mili-
ons). I des d’ahir el període per 
optar a la subvenció ja està en 
marxa. Del primer paquet se 
n’ocupen directament els ajunta-
ments i del segon, els particulars 
que vulguin millorar els tanca-
ments i que hauran de dirigir-se a 
les oficines locals de vivenda. La 
subvenció en aquest cas és del 
40% amb un límit de 3.000 sem-
pre que l’obra iguali o superi els 
1.000 euros i que es tracti de la 
primera residència.  

Per a la rehabilitació d’edificis, 
les comunitats de veïns s’hauran 
de dirigir als col·legis professionals 
d’aparelladors, arquitectes o ad-
ministradors de finques, que són 
els encarregats de gestionar el pro-
cés, i de fer de mediadors amb la 
Generalitat. Per a això, i també per 
informar, el Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de Ca-
talunya ha obert 11 Oficines Tècni-
ques de Rehabilitació (OTR) repar-
tides per tot el territori.  

Per optar a una subvenció del 
40% de les obres –amb un límit 
de 6.300 euros per vivenda de 
l’immoble–, la UE exigeix que 
s’aconsegueixi un 30% d’estalvi 
energètic a l’edifici. «Si som ca-
paços de reduir més, el 60% o el 
80%, podrem obtenir més sub-
venció, però això és molt teòric. 
S’hauria d’invertir massa i la 
subvenció potser no sortiria a 
compte», afirma Celestí Ventura, 

president del Col·legi d’Aparella-
dors de Barcelona. Per això, des 
del sector s’aposta pels edificis en 
pitjor estat, els que tenen la qua-
lificació energètica més baixa, els 
que per la seva «tipologia i condi-
cions» permeten aconseguir una 
millora del 30% amb menys in-
versió: «Entre 27.000 i 35.000 vi-
vendes, dependrà de l’import de 
les obres. Si és baix n’inclourà 
més», afirma Ventura.  

Què s’ha de fer i com 

Les intervencions més comunes 
per reduir el dispendi d’energia (i 
la factura) se centren en l’aïlla-
ment tèrmic de façanes, cobertes i 
patis; a canviar els tancaments i 
intervenir en les instal·lacions. Per 
saber què cal fer i com, és necessa-
ri presentar el Llibre de l’Edifici, 
que és la suma de l’informe tècnic 
de l’edifici (ITE), el certificat 
energètic i el projecte d’interven-
ció. Un procés que la UE finança al 
100%. «Això permet tenir una ra-
diografia de l’estat de l’immoble i 
les possibles obres per millorar-lo 
sense que suposi una despesa 

econòmica per als veïns», assen-
yala Ventura. Cal dir que només el 
50% dels edificis que per llei han 
de passar l’ITE ho fan i, d’aquest 
50%, només el 30% emprenen les 
obres que marca la normativa.  

Amb el Llibre de l’Edifici a la 
mà, es podrà optar a la subven-
ció, que aprovarà o denegarà la 
Generalitat i el termini de pre-
sentació de la qual va començar 
ahir i finalitzarà el desembre del 
2023. Un altre termini important 
és el de l’acabament de les obres, 
el juny del 2026, data també de 
l’arribada de la subvenció. Això 
significa que les millores hauran 
de pagar-se abans que arribi 
l’ajuda i que aquesta només serà 
del 40%, però per permetre un 
desemborsament que no menys-
cabi en excés les economies fa-
miliars, el Departament d’Eco-
nomia ha arribat a un acord amb 
alguns bancs per llançar una línia 
de crèdits l’interès de la qual no 
superi el 5,25% i que, a més, te-
nen període de carència. «Tot es 
paga amb el crèdit. Quan acaben 
les obres arriba la subvenció, 
s’amortitza el 40% del préstec i 
es comença a pagar l’amortitza-
ció del 60% restant. De fet, els 
veïns començaran a pagar quan 
ja estiguin estalviant energia», 
defensa Ventura.   

Segons l’exemple que posa el 
Col·legi d’Aparelladors, unes obres 
de 180.000 euros en una comuni-
tat de 12 veïns que hagi demanat 
un crèdit al 5% d’interès a pagar 
en 10 anys i la factura de la llum 
dels quals era 82,5 euros mensuals 
suposen una quota de 90 euros al 
mes, que en realitat té un cost real 
de 70 euros perquè l’estalvi ener -
gètic seria 20 euros al mes. n

Europa injecta 480 milions 
per regenerar edificis i cases

Catalunya acaba d’obrir el període per optar a les ajudes europees Next Generation 
dedicades a la millora de l’eficiència energètica i la descarbonització d’edificis i vivendes. 
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Rehabilitació d’un edifici al districte barceloní de l’Eixample, l’octubre passat.
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d’aparelladors i 
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Per aconseguir 
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40% de les obres 
cal arribar a un 30% 
d’estalvi energètic 


