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Desenvolupament del cicle

L’objectiu del cicle de sessions de treball va ser el de promoure un procés de reflexió al voltant de 
la rehabilitació del parc d’edificis de Barcelona, per definir un model d’actuació que afavoreixi el 
compliment dels compromisos de la ciutat en matèria d’energia, de canvi climàtic, d’habitabilitat i de 
vulnerabilitat social.

La finalitat del cicle de sessions era extreure conclusions a fi de definir objectius, estratègies i pro-
postes d’actuació específiques que cal tenir en compte en el desenvolupament de futurs projectes i 
intervencions a la ciutat en matèria de rehabilitació i eficiència energètica del parc d’edificis.

2.1
Objectiu del cicle de sessions
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2.2.1. Estructura i contingut

El cicle de reflexió sobre rehabilitació va estar compost per un total de cinc sessions de treball, la 
temàtica de les quals es detalla en la Figura 1. Del conjunt de sessions de treball, quatre van ser de 
caràcter extern i una de caràcter intern. A les sessions de treball extern, s’hi va convidar persones 
alienes a l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB), provinents dels sectors públic i privat i del tercer 
sector i vinculades a la rehabilitació d’habitatges i edificis. La sessió de treball intern va tenir lloc entre 
membres de l’AEB i de l’empresa Societat Orgànica (SO), encarregada de l’organització i la dinamitza-
ció del cicle de sessions.

Figura 1. Estructura i contingut de les sessions de treball organitzades dins del cicle de reflexió

2.2
Estructura i planejament 

del cicle
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Desenvolupament del cicle

A continuació es presenta el contingut que es va debatre en cadascuna de les sessions de treball:

2.2.2. Dinàmica i format de les sessions

Les tres primeres sessions van ser de caràcter temàtic i s’hi va discutir el model actual de rehabili-
tació d’edificis i habitatges de la ciutat, els casos d’èxit en matèria de rehabilitació i els aspectes de 
vulnerabilitat socioeconòmica i residencial vinculats a la rehabilitació. Les tres sessions van tenir un 
enfocament i una dinàmica participatius i van adoptar un format de taller de treball, en el qual per-
sones expertes i convidades van debatre sobre les temàtiques proposades en cada sessió. Per tal 
d’afavorir un debat fonamentat en l’evidència, la informació i les dades més actuals possibles, l’equip 
organitzador va elaborar un conjunt de vuit fitxes temàtiques amb informació base (disponibles als 
annexos) per debatre-les durant el cicle:

Se
ss

ió
 1

Se
ss

ió
 2

Se
ss

ió
 3

Se
ss

ió
 4

Se
ss

ió
 fi

na
l

Diagnosi del model d’actuació de rehabilitació d’edificis amb criteris          
d’eficiència energètica a Barcelona 
      · Introducció i definició dels àmbits d’anàlisi: marc normatiu, marc financer i 
marc operatiu
      · Anàlisi de la situació actual a partir dels àmbits d’anàlisi presentats
      · Conclusions i propostes d’actuació

Casos d’èxit en matèria de rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència 
energètica 
      · Presentació de casos de referència en matèria de rehabilitació d’edificis 
      · Potencial de transferència i replicabilitat a la ciutat de Barcelona
      · Conclusions i propostes d’actuació

Rehabilitació d’edificis i vulnerabilitat socioeconòmica
      · Anàlisi de la situació actual dels factors determinants de la vulnerabilitat
      · Benchmark: referències de bones pràctiques d’altres regions i països
      · Conclusions i propostes d’actuació

Anàlisi de propostes d’actuació
      · Anàlisi, filtratge i priorització de les propostes d’actuació realitzades a les      
        sessions prèvies
      · Definició de l’estructura, el contingut, el format i la dinàmica de la sessió final
      · Identificació dels elements bàsics de debat de la sessió final

Definició de les bases d’un “full de ruta” en matèria de rehabilitació
d’edificis i habitatges
      · Síntesi de conclusions i referències de les sessions 1-3
      · Caracterització de les propostes d’actuació prioritzades
      · Identificació dels principals reptes i factors d’èxit associats a les propostes 
        d’actuació
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BLOC 1
La sessió es va iniciar amb la intervenció d’experts en l’àmbit temàtic de la jor-
nada amb la finalitat de definir-ne les àrees d’anàlisi, establir unes bases per al 
diagnòstic i contextualitzar i centrar el debat posterior. Les presentacions van 
respondre a unes preguntes clau que l’equip organitzador va formular amb 
l’objectiu d’estructurar el debat de la sessió. Després d’una breu exposició de 
cada expert o experta, d’entre 15-20 minuts, es va obrir un espai de preguntes 
i debat sobre els aspectes exposats.

BLOC 2
El bloc central de la sessió consistia en un debat obert, d’una hora de durada, 
en què els convidats de la jornada van dialogar sobre possibles oportunitats 
d’actuació per tal de superar les barreres i els reptes identificats en el bloc 1. 
Amb aquesta finalitat, l’equip organitzador formulava una o dues preguntes 
específiques que estructuraven la base del debat, orientat a identificar opor-
tunitats d’actuació.

BLOC 3 
El bloc final de la sessió va tenir per objectiu identificar propostes específiques 
d’actuació, complementàries a les exposades durant els blocs previs, per tal 
d’eliminar les barreres identificades durant la jornada. Per aquest motiu, es va 
demanar a tots els assistents que fessin un treball individual d’identificació d’un 
màxim de tres propostes d’actuació, que després es posarien en comú i es 
classificarien dins dels tres àmbits específics (normatiu, operatiu i financer). En 
acabar la sessió, es va demanar als participants que prioritzessin les propostes 
presentades a través d’una dinàmica de gomets.

Les tres sessions inicials es van estructurar en tres blocs diferenciats: 

La sessió 4, de caràcter intern i en la qual només van participar els membres de l’organització del 
cicle, va servir per revisar i analitzar les propostes d’actuació identificades en les sessions prèvies, així 
com per organitzar la sessió final del cicle.

La sessió final del cicle es va plantejar com una sessió de síntesi i va servir per definir les bases d’un 
“full de ruta”; s’hi van recollir i caracteritzar un conjunt de propostes basades en les contribucions 
fetes en les sessions prèvies.

Fitxa temàtica 1: Demografia i població

Fitxa temàtica 2: Parc edificat

Fitxa temàtica 3: Energia i canvi climàtic

Fitxa temàtica 4: Infraestructures energètiques

Fitxa temàtica 5: Pobresa energètica

Fitxa temàtica 6: Marc normatiu i estratègic

Fitxa temàtica 7: Marc financer

Fitxa temàtica 8: Marc operatiu, agents i governança
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Pel que fa a les tres sessions inicials de treball, amb una participació mitjana de quinze assistents per 
sessió, el cicle de treball va reunir persones de diversos àmbits i procedències, tant del sector públic 
i privat com del tercer sector, per tal d’assegurar la màxima diversitat d’opinions i visions sobre la 
temàtica. En la Taula 1 es recullen els participants de cadascuna de les sessions de treball. En conjunt, 
el 58% dels assistents provenia del sector públic (el 33% del sector local, el 14% de l’administració 
supralocal i l’11% de l’administració autonòmica), el 17% provenia del sector privat o de col·legis pro-
fessionals, el 17%, del tercer sector, i el 8% restant, de centres de la universitat o centres de recerca.

2.3.1. Rol i funció dels assistents

2.3.2. Llistat d’assistents

Durant la fase de definició i disseny del cicle de sessions es va convenir la necessitat que les sessions 
de discussió tinguessin un caràcter predominantment tècnic i, per aquesta raó, es consideressin 
reunions de treball i no jornades de caire públic. Per aquest motiu, es va proposar configurar una 
espècie de “grup de treball”, compost per persones expertes i convidades, la composició del qual 
podia diferir d’una reunió a una altra. El “grup de treball” es va reunir en un total de quatre ocasions 
i, com a resultat, va produir un document final de conclusions i recomanacions. Aquest document va 
tenir per objectiu definir les bases per a una eventual presa de decisions estratègiques o polítiques 
en matèria de rehabilitació d’edificis i habitatges.

En les reunions de treball, es va preveure que hi participessin al voltant de cinc persones expertes 
i cinc de convidades. En la jornada final, es va preveure que hi participessin dues o tres persones 
expertes per cada reunió de treball i diverses persones expertes addicionals i altres convidades. 
L’objectiu principal de la intervenció d’aquestes persones era que aportessin models, metodologies 
i casos de referència sobre cadascuna de les temàtiques que es debatien durant la sessió. La parti-
cipació de les persones convidades, com a coneixedores de la temàtica de cada sessió, tenia com a 
objectiu que contribuïssin a identificar les conclusions.

Les persones expertes van rebre, amb antelació, un document d’informació base, produït a l’inici del 
projecte a fi d’aportar dades recents sobre el parc d’edificis de Barcelona, i se’ls va demanar un treball 
previ de diagnòstic de l’estat actual d’aspectes de rehabilitació energètica. Les persones convidades 
van aportar inputs específics sobre algun dels elements tractats en les reunions (bones pràctiques, 
explicació de casos d’èxit en els quals havien participat, etcètera).

2.3
Assistents a les sessions:

experts i convidats
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Sergio Tirado 
expert
Universitat Autònoma de Barcelona
Investigador - ICTA
Universitat o centre de recerca

Albert Cuchí 
expert 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Director - ETSAV
Universitat o centre de recerca

Taula 1. Llista d’assistents al cicle de sessions 

Mercè Codina 
convidada
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Administració autonòmica

Jordi Rovira 
expert
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Administració autonòmica

Pilar Pereda 
experta
Ajuntament de Madrid
Administració local

Patrici Hernández 
convidat
Institut Municipal de Serveis Socials, 
Ajuntament de Barcelona
Organització del tercer sector

Anna Vergés
convidada
Obser. Metropolità de l’Habitatge de BCN
Administració supralocal

Catherine Pérez
convidada
Agència de Salut Pública de Barcelona
Administració local

Cristina Castells
organització
Agència d’Energia de Barcelona
Administració local

Elisabet Gallardo
organització
Agència d’Energia de Barcelona
Administració local

(sessions)

Jordi Marrot
convidat
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Col·legi Professional

Horacio Espeche
expert
Fundació Privada Foment de l’Habitatge 
Social
Organització del tercer sector

Ània Pluma 
convidada
Diputació de Barcelona (Of. de l’Habitatge)
Administració supralocal

Jordi Mas 
expert i convidat
Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet
Administració local

Jordi Sanuy 
convidat
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Administració autonòmica

Josep Maria Alió 
expert
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Administració autonòmica

Juan Rubio 
expert
Observatorio Ciudad 3R
Organització del tercer sector

Mònica Plana 
convidada
Associació Benestar i Desenvolupament
Organització del tercer sector

Aleix Arcarons
convidat
Obser. Metropolità de l’Habitatge de BCN
Administració supralocal

Juli Carrera
convidat
Agència de Salut Pública de Barcelona
Administració local

Irma Soldevilla
organització
Agència d’Energia de Barcelona
Administració local

Fabián López
organització
Societat Orgànica 
Cooperativa - Consultora ambiental
Empresa privada

Josep Gassiot
convidat
Comissió de Rehabilitació i Manteniment 
d’Edificis de Catalunya
Gremi o associació d’empreses

Aniol Esquerrà
convidat
Ecoserveis
Organització del tercer sector

Sandra Bestraten
convidada
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   
(Demarcació de Barcelona)
Col·legi professional

Jordi Amela 
convidat
Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme
Administració local

Gerardo Wadel 
expert
La Casa por el Tejado
Empresa privada

Raquel del Río 
experta
Ajuntament de Madrid
Administració local

Coque Claret 
expert
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Professor - ETSAV
Universitat o centre de recerca

Núria Salas
convidada
Associació Benestar i Desenvolupament
Organització del tercer sector

Alba Alsina
convidada
Obser. Metropolità de l’Habitatge de BCN
Administració supralocal

Andrés Peralta
convidat
Agència de Salut Pública de Barcelona
Administració local

Sergi Delgado
organització
Agència d’Energia de Barcelona
Administració local

Lluís Torrent
organització
Societat Orgànica 
Cooperativa - Consultora ambiental
Empresa privada

Ana Rigalt 
convidada
Institut Municipal de l’Habitatge i la Reha-
bilitació, Ajuntament de Barcelona
Administració local

Antonio Artímez 
convidat
Consorci Metropolità de l’Habitatge
Administració supralocal
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2.4.1. Sessió 1: diagnosi del model d’actuació de rehabilitació d’edificis amb 
criteris d’eficiència energètica a Barcelona

La Sessió 1, que es va celebrar el dia 18 d’octubre de 2018 al Museu Etnològic i de Cultures del Món 
de Barcelona, va tenir com a objectiu principal analitzar els aspectes positius i negatius del model 
actual de rehabilitació d’edificis i habitatges de la ciutat de Barcelona. El debat va girar entorn de la 
manera en què es conjuguen els aspectes normatius, financers i operatius en el model de rehabili-
tació de la ciutat, i es van identificar oportunitats per reforçar el model de rehabilitació actual o per 
definir-ne un de nou que sigui viable i efectiu per al compliment dels compromisos de la ciutat.

Dins del Bloc 1 de la sessió, les persones expertes que hi van participar van fer un diagnòstic del mo-
del actual de rehabilitació d’edificis i habitatges de Barcelona i van analitzar les consideracions nor-
matives, financeres o operatives que en condicionen l’efectivitat. Amb aquesta finalitat, es va dema-
nar a cadascuna de les persones expertes que responguessin a les preguntes específiques següents:

A) Des de la seva experiència en el desenvolupament de projectes de rehabi-
litació, creu que és possible identificar un/s model/s d’actuació en matèria de 
rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica a la ciutat de Barcelo-
na? Quins serien els elements clau del model que en definirien l’èxit o el fracàs?

B) En la seva opinió, quines consideracions (normatives, financeres o opera-
tives) condicionen l’efectivitat del/s model/s actual/s d’actuació en matèria de 
rehabilitació energètica?

2.4
Síntesi i conclusions 

de les sessions

sessió 1
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Entre les conclusions principals a les quals es va arribar durant aquest bloc destaquen les següents:

La gestió i el finançament són els aspectes amb més potencial de millora 
per avançar cap a un model efectiu de rehabilitació a la ciutat:

Des del punt de vista de la gestió del procés de rehabilitació, la governança 
s’identifica com a complexa i en alguns casos poc clara, cosa que suposa afegir 
dificultats i obstacles al procés habitual.

Pel que fa al finançament, un dels instruments econòmics principals per fo-
mentar la rehabilitació a la ciutat són les subvencions. Actualment aquest ins-
trument no té una dotació econòmica suficient ni és prou àgil en la seva gestió 
com per esdevenir un mecanisme efectiu de rehabilitació d’edificis i habitatges 
a la ciutat de Barcelona. A més, és un instrument molt mecànic, que no té en 
compte el procés de presa de decisions. En canvi, pot ser un recurs interessant 
i útil per als barris més vulnerables de la ciutat.

L’abast i la tipologia d’actuacions en matèria de rehabilitació no és suficient 
per assolir els objectius previstos:

Moltes actuacions de rehabilitació a la ciutat es basen en la filosofia del “Bar-
celona, posa’t guapa”, més centrades en una rehabilitació estètica que no pas 
en una reducció de la demanda del consum energètic de l’edifici. Si l’objectiu 
és reduir el consum d’energia de l’edifici cal actuar sobre la seva envolupant.

Enfocament integral de les actuacions en rehabilitació:

Cal incidir en el fet de dur a terme rehabilitacions integrals, que tinguin en 
compte no només els aspectes energètics sinó també els aspectes d’acces-
sibilitat, seguretat, salut i confort, amb l’objectiu de millorar l’habitabilitat dels 
edificis i la qualitat de vida de les persones. Al mateix temps, cal aprofitar les 
rehabilitacions que no siguin de caràcter energètic per incloure-hi l’eficiència 
energètica com a requeriment addicional.

El règim de tinença dels habitatges dificulta el procés de rehabilitació:

A Europa, el parc públic d’habitatges està entorn del 30%, mentre que, a Es-
panya i, en particular, a la ciutat de Barcelona, el parc d’edificis és predominant-
ment privat i està molt fraccionat, fet que fa molt difícil arribar al destinatari 
per tal de sensibilitzar-lo sobre la importància i els beneficis de la rehabilitació. 
Les comunitats de veïns són destinataris clau, però són heterogènies, amb 
necessitats particulars en cada cas i, moltes vegades, no disposen de gestors 
que els puguin ajudar a tramitar les subvencions que l’Ajuntament atorga en 
aquesta matèria.

No s’està traient tot el potencial a la ITE (inspecció tècnica d’edificis) com a 
mecanisme de foment de la rehabilitació:

Les comunitats de veïns tenen, en general, un nivell baix de coneixement sobre 
què és la ITE i quins són els seus requisits. La ITE té per objecte determinar 
l’estat de l’edifici en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les 
actuacions que cal fer per complir el deure de conservació i manteniment. Per 
aquest motiu, la ITE pot portar associades tasques de rehabilitació dels edificis, 
i és aquí on la inspecció tècnica i l’administració competent poden exercir més 
influència.
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Manca una cultura de manteniment de l’edifici a la ciutat:
Cal fer entendre a la ciutadania la importància i el deure de mantenir d’una 
manera adequada l’edifici en el qual habiten. Tot i que hi ha una certa cultura 
del manteniment de l’habitatge, manca una cultura de la part conjunta de la 
comunitat. Cal un canvi cultural i campanyes específiques i mesures concretes 
que hi ajudin. S’ha de treballar per tal que les cases no acabin al replà.

• Establir desgravacions fiscals per part de les administracions públiques. Passa que els edifi-
cis que han estat rehabilitats o que s’han beneficiat d’actuacions de manteniment per millorar-ne 
l’estat, poden veure incrementat el seu valor patrimonial. Aquest fet els repercuteix negativament 
en l’àmbit fiscal, per exemple, en l’impost sobre béns immobles (IBI), que és de competència local 
i es basa en el valor de l’habitatge. L’Ajuntament podria adoptar una fiscalitat (tant a través de l’IBI 
com de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) més favorable envers la rehabi-
litació. La Generalitat, per la seva banda, podria aplicar deduccions fiscals al tram autonòmic de 
l’IRPF per tal d’evitar que es gravin les subvencions rebudes en matèria de rehabilitació.

• Crear instruments econòmics i fiscals per fomentar la rehabilitació, més enllà de les subven-
cions. S’identifica l’oportunitat d’estudiar el disseny i la implantació d’altres instruments econò-
mics i fiscals amb l’objectiu d’estimular la rehabilitació, per anar més enllà dels instruments ac-
tuals (les subvencions), com podria ser l’establiment de línies de finançament a tipus zero per 
part d’entitats públiques o privades.

• Simplificar la gestió administrativa i millorar la governança local de la rehabilitació. S’iden-
tifica un potencial important de simplificació i millora de la gestió burocràtica en la tramitació 
d’ajuts i subvencions a la rehabilitació a la ciutat. També s’identifica un potencial de millora de la 
governança i de la coordinació entre els agents vinculats a la rehabilitació d’edificis i habitatges 
de la ciutat, que actualment involucra un nombre elevat d’agents, de manera que es dibuixa un 
mapa d’actors excessivament complex. La creació d’una agència pública de rehabilitació que 
liderés i coordinés tots els agents podria millorar l’eficiència i l’efectivitat de l’administració local 
en aquest àmbit.

• Dur a terme campanyes de comunicació sobre els beneficis de la rehabilitació. El nivell 
baix de coneixement dels beneficis de la rehabilitació (millora de la seguretat, l’accessibilitat i 
l’habitabilitat, reducció del consum d’energia i de l’impacte ambiental, beneficis en la qualitat de 
vida dels usuaris, etcètera) justifica la necessitat de dur a terme accions de sensibilització per 
fomentar un canvi progressiu en la manca de cultura de manteniment dels edificis. Aquestes 
actuacions podrien tenir lloc a les comunitats de veïns, però també a les escoles.

En el Bloc 2 de la sessió, tant les persones expertes com les convidades de la sessió van identificar 
les oportunitats que hi ha per superar les barreres (normatives, financeres o operatives) en matèria 
de rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat. Amb aquesta finalitat, es va centrar el debat i es va 
demanar a cadascun dels assistents que responguessin a la pregunta específica següent:

Entre les principals oportunitats i propostes identificades durant aquest bloc destaquen les següents:

C) En el cas de la ciutat de Barcelona, quines oportunitats hi ha per superar les 
barreres (normatives, financeres o operatives) identificades en el/s model/s de 
rehabilitació comentat/s?

Durant el Bloc 3, que va tancar la sessió, es va demanar a tots els assistents que identifiquessin tres 
propostes específiques d’actuació que proposarien per superar les barreres identificades en el Bloc 
1 o bé per fer valer les oportunitats identificades en el Bloc 2. Concretament, es va demanar als as-
sistents que responguessin la pregunta següent:
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Marc Nombre de propostes Punts rebuts

Marc operatiu 13 37

Marc financer 5 28

Marc normatiu 3 5

Total 21 70

Taula 2. Nombre de propostes i punts rebuts durant la Sessió 1 

Tal com s’indica en la Taula 2, durant la sessió es van identificar un total de 21 propostes d’actuació, 
13 de les quals estan vinculades a l’àmbit operatiu, 5 són relatives a l’àmbit financer i 3, a l’àmbit nor-
matiu. Durant la fase de priorització de les propostes, es van assignar un total de 70 punts (10 per 
persona) que es van repartir en el 52,8% en propostes vinculades amb el marc operatiu, el 40% en 
propostes del marc financer i el 7,2% en propostes del marc normatiu.

D) Quines propostes específiques d’actuació, complementàries a les ja exposa-
des durant la sessió, proposaríeu per eliminar les barreres del/s model/s?
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Pla “Madrid Recupera” 
(Madrid)

Ciutat de Saragossa

Rehabilitació PLUS 
(Nazaire)

Rehabilitació PLUS 
(Nazaire)

Barri de Canyelles 
(Barcelona)

Rehabilitació PLUS 
(Bordeus)

2.4.2. Sessió 2: casos d’èxit en rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica

La Sessió 2, que es va celebrar el dia 23 de novembre de 2018 al Museu Etnològic i de Cultures del 
Món de Barcelona, va tenir com a objectiu principal analitzar casos d’èxit de rehabilitació d’edificis 
amb criteris d’eficiència energètica, per tal d’explorar opcions de replicabilitat a la ciutat de Barcelona.

Dins del Bloc 1 de la sessió, les persones expertes que hi van participar van presentar diversos casos 
d’èxit de rehabilitació de les ciutats de Madrid, Saragossa, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 
Bordeus i Nazaire, i van analitzar les consideracions normatives, financeres o operatives que van 
afavorir que tinguessin un bon funcionament. Per centrar l’exposició, es va demanar a cadascuna de 
les persones expertes que responguessin a les preguntes específiques següents:

Entre les conclusions principals a les quals es va arribar durant aquest bloc destaquen les següents:

A) Quins aspectes normatius, financers i tècnics han condicionat l’actuació 
efectuada?

B) A partir dels resultats assolits, és possible valorar la reducció de la vulnera-
bilitat dels usuaris? Ha estat aquest un objectiu de partida?

sessió 2
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Barri de Canyelles (Barcelona), Agència de l’Habitatge de Catalunya:
A través d’una intervenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es va reha-
bilitar la meitat d’un conjunt de 14 edificis d’habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer del barri de Canyelles, a Barcelona. Algunes de les claus de 
l’èxit de la intervenció van ser: la sectorització per fases del barri de Canyelles 
i l’elaboració d’un estudi específic de quines actuacions calia dur a terme a 
cada zona; la integració dels aspectes d’eficiència energètica en les actuacions, 
que eren de caire estructural i de forjats; l’atorgament d’ajuts al veïnat d’entre 
el 80% i el 100% del valor de les actuacions, i el monitoratge amb seguiment 
remot dels consums d’alguns habitatges. 

Carrer dels Pirineus (Santa Coloma de Gramenet), Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet:
L’Ajuntament va promoure la rehabilitació d’un conjunt d’habitatges del carrer 
dels Pirineus del municipi de Santa Coloma de Gramenet, un entorn vulnerable 
que no s’aconseguia rehabilitar ni fent ús de subvencions directes. Algunes 
de les claus de l’èxit d’aquesta actuació van ser: un clar lideratge polític des 
de l’Ajuntament per promoure la rehabilitació com a mecanisme per evitar la 
segregació social, per reduir la pobresa energètica i per lluitar contra el canvi 
climàtic; la millora de la governança en l’acord de rehabilitar, el seu cost, el 
finançament i la morositat; l’establiment d’acords específics entre l’administra-
ció local i les comunitats de propietaris; l’adopció de fórmules innovadores de 
finançament, en què l’Ajuntament exerceix d’avalador del projecte de rehabili-
tació, n’assumeix la morositat, ajuda a finançar la intervenció i afavoreix que els 
veïns puguin retornar la seva part de la inversió en forma de quotes mensuals 
en períodes d’entre 5 i 10 anys.

Ciutat de Saragossa, Ajuntament de Saragossa:
La ciutat de Saragossa va fer una aposta clara per la rehabilitació i va posar 
un èmfasi especial en els barris construïts entre els anys cinquanta i vuitanta, 
que patien de manca d’aïllament i falta d’accessibilitat. Entre els factors d’èxit 
de la política de rehabilitació de la ciutat, hi ha les següents: es va fer un estudi 
detallat de la situació de partida de l’estat dels edificis de la ciutat (dividint-la en 
4 zones i fent una caracterització dels edificis segons la tipologia constructiva); 
es van fer rehabilitacions “holístiques”, amb l’objectiu de resoldre totes les ne-
cessitats i mancances dels edificis i habitatges; es duien a terme intervencions 
úniques (i no parcials) que van deixar els habitatges en les condicions que mar-
cava el Codi tècnic de l’edificació vigent o, fins i tot, millor; es va considerar la 

Pla “Madrid Recupera” (Madrid), Ajuntament de Madrid:
Aquest pla va permetre la rehabilitació de 15.000 habitatges a la ciutat de Ma-
drid l’any 2018. Entre els factors que es van assenyalar per a l’èxit de l’aplicació 
del pla de rehabilitació, hi ha: l’elaboració participada i consensuada del pla 
amb tots els agents rellevants involucrats (administracions públiques, profes-
sionals, escoles, empreses, gent del barri, etcètera); la definició d’un bon siste-
ma d’indicadors per escollir les àrees geogràfiques d’intervenció, amb una prio-
rització de les zones més vulnerables de la ciutat; la bona dotació econòmica 
del pla (50 milions d’euros en ajuts el 2018); l’enfocament de les línies dels ajuts 
(accessibilitat, retirada d’amiant i eficiència energètica); l’accessibilitat fàcil de la 
informació sobre l’elegibilitat dels usuaris per internet; l’esforç important de la 
comunicació de proximitat (fent assemblees barri a barri, disposant d’una ofi-
cina mòbil de suport, amb assistència a fires, etcètera); l’avançament del 100% 
del finançament, i la simplificació administrativa en la tramitació dels ajuts.
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En el Bloc 2 de la sessió, tant les persones expertes com les convidades van identificar els aspectes 
o les característiques dels casos presentats que es podrien replicar a la ciutat de Barcelona, així com 
les principals barreres i oportunitats associades. El debat va tractar sobre les preguntes següents, 
que es van plantejar per fer-ne la discussió:

Entre les conclusions principals identificades durant aquest bloc destaquen les següents:

C) Quins aspectes o característiques de les intervencions presentades consi-
dereu que són replicables a la ciutat de Barcelona? Quins aspectes es podrien 
potenciar?

D) Quines barreres o oportunitats es podrien traslladar a actuacions futures en 
matèria de rehabilitació a la ciutat de Barcelona?

• Cal treballar tenint en compte l’edifici, per fomentar l’economia d’escala. AAmb l’objectiu de 
fomentar més l’economia d’escala i una gestió més àgil i efectiva de la rehabilitació, és important 
treballar tenint en compte l’edifici i no els habitatges individuals. Fins i tot, es podria valorar la 
rehabilitació dins del marc d’estratègies de regeneració urbana.

• El factor de vulnerabilitat pot esdevenir un criteri de priorització de les intervencions. Es 
proposa prioritzar o distingir les actuacions de rehabilitació segons si els habitatges són vulne-
rables o no, per afavorir així un col·lectiu que es vegi exposat a unes condicions inadequades de 
manteniment de l’edifici i es contribueixi a millorar-ne les condicions de salut i la qualitat de vida.

• La proximitat amb els usuaris és un factor clau per a l’èxit de les estratègies de rehabilitació. 
Cal anar als barris i parlar amb les comunitats de veïns per convèncer els usuaris que cal rehabili-
tar, no obligar-los a fer-ho. Cal generar confiança en els usuaris i per aconseguir-ho és necessari 
un procés d’acompanyament de la gestió de la rehabilitació a través d’una “finestreta única”.

Rehabilitació PLUS (Bordeus i Nazaire, França):
Arran dels disturbis ocorreguts a les zones perifèriques i als suburbis d’algunes 
ciutats de França l’any 2005, es va decidir posar fi al problema del deteriora-
ment i la mala imatge dels barris a través d’actuacions de rehabilitació. Algunes 
de les claus de l’èxit del projecte “Rehabilitació PLUS” van ser les següents: 
es va fer una diagnosi profunda des d’un punt de vista urbanístic; es va dur a 
terme un procés de planificació llarg, que va permetre un grau elevat de sis-
tematització de les intervencions, una economia d’escala i uns períodes curts 
d’obres; els habitatges eren de propietat pública; es va efectuar una rehabilita-
ció integral i no només energètica i, a més, es va ampliar la superfície útil dels 
habitatges en un 50%; es va assegurar una gestió àgil de la rehabilitació a tra-
vés d’una finestreta única; es va fer un procés d’acompanyament i d’implicació 
del veïnat, que va incloure formacions sobre com utilitzar els habitatges i com 
fer un manteniment adequat de l’edifici.

vulnerabilitat des d’un bon principi; es van donar ajudes d’entre el 75% i el 80% 
de l’import total de les actuacions; hi va haver un procés d’acompanyament i 
de mediació amb el veïnat; i es van dur a terme nombroses campanyes enfo-
cades en positiu, que recalcaven la millora de la qualitat de vida que suposa la 
rehabilitació per als usuaris.
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Marc Nombre de propostes Punts rebuts

Marc operatiu 15 35

Marc financer 4 17

Marc normatiu 2 13

Total 21 65

Taula 3. Nombre de propostes i punts rebuts durant la Sessió 2 

Igual que en la Sessió 1, durant el bloc final de la jornada, el Bloc 3, es va demanar a tots els assistents 
que identifiquessin tres propostes específiques d’actuació que proposarien per traslladar les bones 
pràctiques identificades en el Bloc 1 o bé per fer valer les oportunitats identificades en el Bloc 2. 
Concretament, les propostes plantejades responien a la pregunta següent:

Tal com s’indica en la Taula 3, durant la sessió es van identificar un total de 21 propostes d’actuació, 
15 de les quals estan vinculades a l’àmbit operatiu, 4 són relatives a l’àmbit financer i 2, a l’àmbit nor-
matiu. Durant la fase de priorització de les propostes, es van assignar un total de 70 punts (10 per 
persona) que es van repartir en el 53,8% en propostes vinculades amb el marc operatiu, el 26,2% en 
propostes del marc financer i el 20,0% en propostes del marc normatiu.

E) Quines propostes específiques d’actuació, complementàries a les exposa-
des durant la sessió, proposaria per replicar algun dels models de rehabilita-
ció presentats?

• L’existència d’una agència local de rehabilitació és una oportunitat de millora del procés 
de rehabilitació a la ciutat. Entre els assistents es va considerar fonamental la creació d’una 
agència local de rehabilitació. Aquest ens podria revalorar i potenciar la xarxa actual d’oficines 
de rehabilitació disponibles a la ciutat. Amb la inversió suficient i un personal amb la capacitació 
adequada, podria exercir un rol d’acompanyament als usuaris i de “finestreta única”, simplificaria 
la gestió de la rehabilitació i milloraria el procés de presa de decisions.
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A) Quins aspectes normatius, financers i tècnics han condicionat l’actuació efec-
tuada?

B) A partir dels resultats assolits, és possible valorar la reducció de la vulnerabilitat 
dels usuaris? Ha estat aquest un objectiu de partida?

2.4.3. Sessió 3: rehabilitació d’edificis i vulnerabilitat socioeconòmica

La Sessió 3, que es va celebrar el dia 18 de desembre de 2018 al Museu Etnològic i de Cultures del 
Món de Barcelona, va tenir com a objectiu principal analitzar com dur a terme actuacions de reha-
bilitació d’edificis i habitatges tenint en compte la vulnerabilitat residencial. Al mateix temps, es va 
plantejar com pot contribuir la rehabilitació a reduir la vulnerabilitat socioeconòmica i la pobresa 
energètica a la ciutat.

Dins del Bloc 1 de la sessió, les persones expertes que hi van participar van fer un diagnòstic de la 
situació de la pobresa energètica a la ciutat de Barcelona, i també van presentar diversos projectes i 
iniciatives vinculats a contribuir a mitigar-la (a Barcelona, Sant Adrià del Besòs i Taradell). Per centrar 
l’exposició, es va demanar a cadascuna de les persones expertes que responguessin a les preguntes 
específiques següents:

Entre les conclusions principals a les quals es va arribar durant aquest bloc destaquen les següents:

sessió 3

Barcelona és pionera en drets energètics, però afronta reptes importants 
en matèria de pobresa energètica i gentrificació. 

L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a dur a terme actuacions i políti-
ques per assegurar que l’energia sigui un bé bàsic i un dret (el dret a l’accés a 
una energia assequible i segura, tal com estableix l’objectiu de desenvolupa-
ment sostenible 7) i no un bé o servei de mercat, que és l’enfocament de mol-
tes directives europees. En aquesta línia, l’Ajuntament és una de les poques 
ciutats de l’Estat que ha integrat el subministrament de l’aigua en l’anàlisi de la 
vulnerabilitat energètica dels usuaris i ha fet una bona feina amb el desplega-
ment dels PAE (punts d’assessorament energètic) amb la voluntat de garantir 
el dret d’accés als subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) a les perso-
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nes i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial. Tot i això, es 
calcula que a Barcelona hi ha prop de 170.000 persones en risc de vulnerabi-
litat energètica, amb diferències importants entre grups (segons gènere, llars 
monoparentals, llars amb hipoteques, etcètera) i districtes.

A més, la ciutat viu l’anomenada low-carbon gentrification (gentrificació baixa 
en carboni), un fenomen que és resultat dels esforços per intentar canviar la 
composició social i espacial dels districtes urbans (expulsant la població so-
cioeconòmicament més vulnerable a altres zones) amb el pretext de respon-
dre als imperatius del canvi climàtic i de l’eficiència energètica. En aquest sentit, 
les actuacions de rehabilitació energètica, si no es gestionen adequadament, 
poden arribar a contribuir a aquest fenomen i provocar la revaloració dels im-
mobles, cosa que produeix una alça dels preus del lloguer o de la compra dels 
habitatges i expulsa els llogaters a altres barris o ciutats.

Les organitzacions privades no lucratives poden intervenir en la reducció 
de la vulnerabilitat socioeconòmica i la millora de la rehabilitació, però no 
disposen de prou recursos per fer-ho adequadament:

Organitzacions no lucratives, com la Fundació del Foment de l’Habitatge Social, 
entitat que posa a l’abast d’usuaris amb pocs recursos habitatges amb lloguer 
social (de l’ordre de 250 euros/mes), poden tenir un paper actiu en el binomi 
“reducció de la vulnerabilitat i rehabilitació d’habitatges” a la ciutat de Barce-
lona. Es tracta d’entitats que creen borses privades de lloguer social fent ús 
d’habitatges de propietat, cedits o llogats. Però aquestes entitats afronten rep-
tes importants en la seva operativa: disposen d’un parc d’habitatges molt he-
terogeni (amb habitatges tant a nuclis històrics com a l’Eixample, com a zones 
perifèriques o polígons industrials); solen ser habitatges en blocs plurifamiliars 
amb gran diversitat de tipologies constructives i en entorns socials diversos. La 
resposta a l’eficiència energètica és diferent, ja que no és el mateix un àtic que 
una planta baixa.

El sobrecost en matèria de salut associat a la falta d’una temperatura de 
confort adequada als habitatges justifica i compensa econòmicament les 
actuacions de rehabilitació a escala d’edifici:

Quan es consideren conjuntament els criteris de vulnerabilitat socioeconòmi-
ca i d’eficiència energètica en les actuacions de rehabilitació d’habitatges, els 
costos econòmics associats compensen intervencions pensant en tot l’edifici. 
Així ho demostra el cas del projecte europeu RELS (Rénovation Energétique des 
Logements, “Rehabilitació energètica d’habitatges”), un projecte coordinat per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la millora de l’eficiència tèrmica i 
energètica dels edificis d’ús residencial i social situats a l’entorn del mar Medi-
terrani. 

En el marc del projecte, es va calcular el cost en matèria de salut associat al fet 
de no mantenir la temperatura ambiental dins d’un rang adequat per als usua-
ris. Aquest cost va ser tan elevat que compensava econòmicament no només 
fer actuacions vinculades a la millora de les instal·lacions energètiques en els 
habitatges, sinó que també possibilitava invertir en actuacions sobre l’edifici 
mateix. En un dels casos del projecte a Catalunya, fins i tot justificava dur a 
terme una intervenció de rehabilitació que acostava l’edifici a la categoria nZEB 
(nearly zero-energy buildings, “edificis de consum energètic gairebé zero”), i que 
incloïa la reparació de les plaques solars d’aigua calenta sanitària espatllades i 
la incorporació de panells fotovoltaics d’energia solar.

La repercussió de les millores fetes sobre la factura energètica dels usuaris va 
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En el Bloc 2 de la sessió, tant les persones expertes com les convidades van analitzar les intervencions 
en el camp de la rehabilitació a la ciutat de Barcelona. Donant la paraula a les persones convidades, 
es va plantejar un torn obert d’intervencions per respondre a les preguntes específiques següents:

Entre les conclusions principals a les quals es va arribar durant aquest bloc destaquen les següents:

C) Amb la referència dels models d’actuació presentats, com considera que 
s’estan abordant les intervencions per a la millora de les característiques dels 
edificis a la ciutat de Barcelona? Aquestes intervencions, tenen un efecte direc-
te en la reducció dels nivells de vulnerabilitat dels usuaris?

En habitatges d’alta vulnerabilitat socioeconòmica, la intervenció proacti-
va de l’Ajuntament és una mesura alternativa a les convocatòries actuals 
d’ajuts i subvencions:

El Programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat de la ciutat de 
Barcelona està pensat per a les finques més complexes on no arriben els ajuts 
convencionals, amb la intenció i l’objectiu final que els ajuts arribin a tot l’es-
pectre de persones i famílies de la ciutat. La particularitat del programa és que 
és l’Ajuntament (a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge o el Consorci de 
l’Habitatge) el que identifica i va a buscar l’usuari vulnerable (i no al revés, com 
passa amb la convocatòria regular de subvencions a la rehabilitació). A través 
del programa, s’han detectat més de 400 finques vulnerables a la ciutat (als ba-
rris del Besòs, la Marina, Raval-Gòtic sud, etcètera), tot i que posteriorment s’hi 
han efectuat 522 visites, ja que els districtes també col·laboren amb el progra-
ma i identifiquen alguns casos. En total, s’han fet 603 entrevistes a veïns, s’han 
rebut 104 consultes jurídiques, s’han fet 304 assistències a Serveis Socials i 
s’han emès 23 informes d’anomalies. Fins ara, s’han signat 94 convenis amb 
reserva pressupostària, 39 dels quals ja tenen projectes d’obres.

ser molt important: van passar d’aproximadament 1.000 euros/any a menys de 
400 euros/any, fet que va provocar que la ràtio de despesa energètica respecte 
a la renda disponible passés del 29% a menys del 6% dels ingressos de la llar 
(molt inferior a la mitjana del país, situada entre el 10% y el 12%). En aquest cas, 
la intervenció a escala d’edifici també va afavorir la unificació de comptadors, 
cosa que va contribuir a l’estalvi econòmic global.

• Abordar la rehabilitació implica necessàriament afrontar fenòmens més amplis com els de 
la gentrificació i la pujada dels preus del lloguer. Igual que en altres ciutat europees, Barcelona 
està patint una important pujada dels preus del lloguer, empesa, en part, pel fenomen de la gen-
trificació. Aquest fenomen va lligat a interaccions complexes que no es resoldran només a través 
de polítiques de rehabilitació d’edificis i habitatges. Si es vol abordar la rehabilitació, en primer 
lloc cal treballar l’augment dels preus del lloguer i l’increment de la vulnerabilitat socioeconòmica 
que se’n deriva. Al seu torn, les mateixes convocatòries de subvencions provoquen canvis a l’alça 
en el preu dels lloguers, cosa que intensifica la vulnerabilitat potencial dels seus usuaris.

• Cal ampliar la tipologia de beneficiaris de les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació, per tal 
d’incloure-hi també les persones jurídiques. Actualment, algunes de les convocatòries d’ajuts 
a la rehabilitació només van adreçades a les persones físiques. Per aquest motiu, organitza-
cions amb personalitat jurídica tenen limitat l’accés a aquest tipus d’ajuts. Atès el paper actiu 
que poden tenir algunes organitzacions en matèria de rehabilitació d’habitatges i vulnerabilitat 
socioeconòmica, seria convenient revisar les bases d’algunes convocatòries de subvencions per 
facilitar que hi puguin accedir.
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Igual que en les sessions anteriors, durant el bloc final de la jornada, el Bloc 3, es va demanar a tots 
els assistents que identifiquessin tres propostes específiques d’actuació que proposarien per traslla-
dar les bones pràctiques identificades en el Bloc 1 o bé per fer valer les oportunitats identificades en 
el Bloc 2. Concretament, les propostes plantejades responien a la pregunta següent:

D) Quines propostes específiques d’actuació, complementàries a les exposa-
des durant la sessió, proposaria per replicar algun dels models de rehabilita-
ció presentats?

• Cal exigir el deure a la conservació als titulars dels edificis i habitatges. La majoria d’enques-
tes mostren que al voltant del 70% del col·lectiu de població vulnerable viu en règim de lloguer; 
per tant, és un grup poc propens a dur a terme inversions en matèria de conservació. En aquest 
context, cal adreçar-se als propietaris dels habitatges, exigir-los el compliment del “deure a la 
conservació” i forçar-los a mantenir tant edificis com habitatges en unes condicions mínimes.

• Cal ampliar la borsa pública d’habitatges de lloguer social. Cal anar ampliant la borsa de 
lloguer amb l’oportunitat que aporta el dret de retracte, l’adquisició de pisos buits o mesures 
com la que va implementar l’Ajuntament de Barcelona l’any 2018, segons la qual el 30% de les 
noves edificacions s’han de destinar a habitatge social. Si la borsa publica d’habitatges destinats 
a lloguer social és àmplia, la capacitat de rehabilitació de l’Ajuntament s’incrementarà.

• La convocatòria actual d’ajuts a la rehabilitació no és apta per als col·lectius més vulnera-
bles. Tot i que la convocatòria actual d’ajuts a la rehabilitació és de caire universal, la majoria de 
subvencions només arriben a les persones que s’ho poden permetre. Cal potenciar que puguin 
accedir als ajuts les famílies que hi tenen limitat l’accés, ja sigui per les condicions dels ajuts (que 
no solen cobrir el 100% de la inversió) o bé per la gestió deficient de les ajudes (les subvencions 
no urgents poden trigar un any a arribar als destinataris).

Tal com s’indica en la Taula 4, durant la sessió es van identificar un total de 15 propostes d’actuació, 
10 de les quals estan vinculades a l’àmbit operatiu, 3 són relatives a l’àmbit financer i 2, a l’àmbit nor-
matiu. Durant la fase de priorització de les propostes, es van assignar un total de 70 punts (10 per 
persona) que es van repartir en el 52 ,9% en propostes vinculades amb el marc operatiu, el 40,0% en 
propostes del marc financer i el 7,1% en propostes del marc normatiu.

Marc Nombre de propostes Punts rebuts

Marc operatiu 10 37

Marc financer 3 28

Marc normatiu 2 5

Total 15 70

Taula 4. Nombre de propostes i punts rebuts durant la Sessió 3 
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37 propostes

57 propostes

11 propostes

7 propostes

Propostes fetes durant les sessions 1-3

Preselecció final de propostes segons la 
puntuació rebuda

Agrupació de propostes similars i classificació 
per àmbits temàtics

Filtratge final

2.4.4. Sessió 4: anàlisi de propostes d’actuació

A la Sessió 4, que va ser de caràcter intern, hi van participar els membres de l’organització del cicle de 
sessions de treball. La sessió va tenir com a objectiu principal organitzar la sessió final del cicle (Sessió 
5), el propòsit de la qual era identificar un conjunt de propostes d’actuació en matèria de rehabilitació 
d’edificis i habitatges amb criteris d’eficiència energètica a Barcelona.

Amb aquesta finalitat, durant la sessió es van revisar i analitzar les 57 propostes d’actuació identi-
ficades en les sessions prèvies (vegeu la Figura 2). Les propostes duplicades o molt similars es van 
agrupar, i el conjunt d’actuacions resultant (un total de 37) es va classificar per àmbit temàtic. Poste-
riorment, es va dur a terme una preselecció final de propostes segons la puntuació rebuda durant 
les sessions 1-3, fet que va reduir el conjunt de propostes d’actuació fins a 11. En última instància, es 
va dur a terme un darrer filtratge per afinitat temàtica que va donar com a resultat una llista final de 
7 propostes d’actuació, que són les que es van discutir en la sessió final del cicle.

sessió 4

Figura 2. Procés d’agrupació i filtratge de les propostes formulades durant les sessions 1-3
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Pilar 1. Marc financer
Proposta 1. Crear un fons econòmic per promoure actuacions de rehabilitació. 
Proposta 2. Facilitar l’accés a instruments financers per dur a terme actuacions 
de rehabilitació.

Pilar 2. Marc normatiu
Proposta 3. Rehabilitar el parc d’habitatge social de lloguer de l’Ajuntament. 
Proposta 4. Regular, en el mercat privat, el compliment d’un barem de segure-
tat mínim (mínima eficiència energètica) a l’hora de llogar o vendre habitatges.

Pilar 3: Marc operatiu
Proposta 5. Crear la figura del “rehabilitador de capçalera” com a articulador de 
diagnòstic, assessorament i intervenció energètica i de rehabilitació.
Proposta 6. Crear una agència pública de rehabilitació similar al que va ser el 
CTR (Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges), que 
concentri les accions en matèria de rehabilitació d’edificis i habitatges.

Pilar 4: Marc comunicatiu
Proposta 7. Donar a conèixer les solucions, les experiències d’èxit i els beneficis 
de la rehabilitació a través de campanyes de sensibilització o formació.

La Sessió 4 també va servir de base per dissenyar el format i el contingut específics de la sessió final 
del cicle. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de caracteritzar cadascuna d’aquestes set propostes 
d’actuació, durant la Sessió 4 es van identificar un conjunt de preguntes que havien de servir de base 
per al debat durant la sessió final del cicle. Les preguntes formulades per a la caracterització de les 
propostes sotmeses a debat es poden consultar en la Taula 5.

Les 7 propostes d’actuació resultants del procés de priorització, classificades en 4 pilars temàtics, van 
ser les següents:
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Preguntes per a la caracterització de les propostes per definir un “full de ruta” en matèria de 
rehabilitació d’edificis i habitatges a Barcelona

Pilar 1. Marc financer

Proposta 1. Crear un fons econòmic per promoure actuacions de rehabilitació.
Caràcter: Ha de ser de caràcter públic, privat, mixt?

Finalitat/
funció:

Ha de servir per avalar comunitats de propietaris, per finançar actuacions proac-
tives de l’Ajuntament, per obrir noves línies d’ajuts, etcètera?

Àmbit: Ha d’anar destinat a actuacions en habitatges, comunitats de veïns, edificis, etcè-
tera?

Proposta 2. Facilitar l’accés a instruments financers per dur a terme actuacions 
de rehabilitació

Tipus: De quins instruments financers estem parlant? Crèdits, subvencions, etcètera?

Públic           
objectiu:

Per a cada instrument financer, cal decidir si ha de ser universal, dependre de la 
renda, anar només destinat a col·lectius vulnerables, etcètera

Règim: Per a cada instrument financer, cal decidir si s’ha de canalitzar a través del propie-
tari, el llogater o ha d’estar obert a persones jurídiques

Pilar 2. Marc normatiu

Proposta 3. Rehabilitar el parc d’habitatge social de lloguer de l’Ajuntament
Àmbit: S’han de rehabilitar habitatges, comunitats de veïns, edificis, etcètera?

Nivell: Quin nivell de rehabilitació cal adoptar?

Abast: S’ha d’adreçar al parc d’habitatge social de lloguer existent o també al de nova 
entrada a la borsa de lloguer?

Proposta 4. Regular, en el mercat privat, el compliment d’un barem de seguretat 
mínim (mínima eficiència energètica) a l’hora de llogar o vendre habitatges

Tipus: Quin tipus de regulació estem considerant (ordenança municipal, ordenança fis-
cal, mesura de govern, etcètera)?

Seguiment: Com es faria el seguiment i el control del seu compliment?

Criteri: Què entenem per valor mínim? Mínima certificació energètica, mínimes condi-
cions de confort, etcètera?

Pilar 3. Marc operatiu

Proposta 5. Crear la figura del “rehabilitador de capçalera” com a articulador de 
diagnòstic, assessorament i intervenció energètica i de rehabilitació

Àmbit: Ha de ser universal, dependre de la renda, anar només destinat a col·lectius vul-
nerables, etcètera?

Caràcter: Ha de ser de caràcter públic, privat, mixt? (col·legis professionals, etcètera)

Funció: Ha de tenir una funció tècnica, de sensibilització, facilitadora, etcètera? Ha de te-
nir una funció de diagnòstic proactiu d’identificació de llars en situació d’urgència 
energètica?

Taula 5A. Preguntes base per a la caracterització i el debat de la sessió final del cicle
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Pilar 4. Marc comunicatiu     

Proposta 7. Donar a conèixer les solucions, les experiències d’èxit i els beneficis 
de la rehabilitació a través de campanyes de sensibilització o formació

Públic         
objectiu:

Qui n’és el públic destinatari (personal tècnic de l’Ajuntament, escoles de 
primària i secundària, usuaris d’edificis rehabilitats, empreses promotores, et-
cètera)?

Taula 5B. Preguntes base per a la caracterització i el debat de la sessió final del cicle

Proposta 6. Crear una agència pública de rehabilitació similar al que va ser el CTR 
(Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges), que concentri 
les accions en matèria de rehabilitació d’edificis i habitatges

Àmbit: Ha d’actuar en l’àmbit d’habitatges, comunitats de veïns, edificis, etcètera?

Caràcter: Quina funció i quines competències tindrà aquesta agència (només administra-
tives, de gestió, de definició de criteris tècnics, d’implementació de la rehabilita-
ció, etcètera)?

Abast: Ha de tenir un abast municipal o supramunicipal (metropolità)?
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2.4.5. Sessió 5: definició de les bases d’un “full de ruta” en matèria de rehabili-
tació d’edificis i habitatges

La darrera de les sessions del cicle de treball, la Sessió 5, va tenir lloc el dia 19 de febrer de 2019 a la 
seu de l’Agència d’Energia de Barcelona. L’objectiu principal de la sessió va ser definir i caracteritzar 
un conjunt d’actuacions de rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica a la ciutat de 
Barcelona. 

La sessió es va plantejar com una sessió de síntesi i va servir per definir les bases d’un “full de ruta” en 
matèria de rehabilitació d’edificis i habitatges. La sessió es va estructurar en tres blocs diferenciats:

Durant la primera part de la sessió, es va fer un exercici de caracterització de cadascuna de les set 
propostes prioritzades de les sessions anteriors, i es va identificar el conjunt de tasques que cal-
dria dur a terme per tirar endavant les propostes prioritzades. Addicionalment, es va fer un exercici 
d’identificació dels possibles reptes i els factors d’èxit per assegurar una bona implementació de les 
mesures escollides (vegeu la Taula 6).

· Bloc 1: de presentació dels continguts del cicle de sessions i dels objectius 
i els resultats esperats de la sessió final.

· Bloc 2: de presentació, caracterització i debat de les set propostes d’actua-
ció resultants de les sessions 1 a 3.

· Bloc 3: d’identificació dels factors d’èxit i dels reptes que cal tenir en compte 
a l’hora d’implementar les set propostes d’actuació prioritzades.

sessió 5
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1

2

Proposta Tasques Reptes Factors d’èxit

Proposta 1 11 10 5

Proposta 2 7 5 9

Proposta 3 5 4 5

Proposta 4 11 4 8

Proposta 5 9 3 7

Proposta 6 6 3 8

Proposta 7 11 3 10

Total 60 32 52

Taula 6. Nombre de tasques, reptes i factors d’èxit identificats durant la Sessió 5 per a cada proposta d’actuació.

El procés de caracterització de les propostes prioritzades va tenir lloc en el marc d’un debat indivi-
dualitzat per a cadascuna de les propostes. Entre les contribucions principals aportades durant el 
debat per a cadascuna de les propostes destaquen les següents:

Proposta 1. Crear un fons econòmic per promoure actuacions de rehabilitació.
Fons mixt públic-privat. S’acorda que el fons ha de ser de caràcter mixt (públic-privat), 
ja que només amb fons públics no s’arribaran a complir els objectius fixats. Cal crear les 
condicions adequades per atreure finançament privat.
Actuacions sobre col·lectius vulnerables i no vulnerables. Es considera que el plan-
tejament del fons ha de ser holístic i tenir els usuaris més vulnerables al centre de les 
actuacions per evitar que l’acció del fons accentuï les desigualtats. Però el fons també ha 
d’actuar en usuaris considerats com a no vulnerables.
L’edifici com a objectiu d’intervenció. A Barcelona, hi predomina l’habitatge plurifamiliar; 
per aquest motiu, les actuacions del fons econòmic han d’anar dirigides principalment a 
rehabilitacions d’edificis per fomentar intervencions a escala, però també s’han de consi-
derar les actuacions puntuals a escala d’habitatge.

Proposta 2. Facilitar l’accés a instruments financers per dur a terme actuacions 
de rehabilitació.
Solucions mixtes per abordar realitats diverses. Actualment hi ha instruments direc-
tes (subvencions) i indirectes (instruments fiscals, crèdits, avals, etcètera) per fomentar 
la rehabilitació. Cal escollir bé quin instrument és més efectiu per a cada propòsit. Per 
exemple, les subvencions es podrien destinar només a qüestions socials o potser usar-se 
en algun àmbit particular. Els instruments de crèdit financer es podrien utilitzar per al cas 
d’actuacions preventives (i no correctives) i per a les comunitats de veïns, ja que amb les 
convocatòries d’ajuts solen trigar molt a poder tenir accés als diners.
Calen instruments més simples, àgils i que no penalitzin fiscalment. Els tràmits actuals 
per obtenir ajuts i subvencions a la rehabilitació són difícils i, alhora, desconeguts per a 
una bona part de la població. A més, l’accés a aquest tipus d’ajuts sol penalitzar les perso-
nes en la declaració de la renda.
Cal tenir present el règim de tinença de l’habitatge. L’alta mobilitat que s’observa en els 
llogaters, especialment en els col·lectius vulnerables, provoca que els beneficiaris princi-
pals dels ajuts i les subvencions a la rehabilitació siguin els propietaris dels habitatges, 
que són els que acaben quedant-se les ajudes amb una inversió del llogater.
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3

4

5

Proposta 3. Rehabilitar el parc d’habitatge social de lloguer de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha de tenir un caràcter exemplificador. No pot exigir a tercers allò que 
no compleix l’Ajuntament mateix; cal liderar amb l’exemple i començar per rehabilitar 
els edificis i els habitatges que són propietat de l’Administració pública (començant per 
l’Ajuntament de la ciutat).
Cal tenir en compte l’habitatge social públic i privat. El parc d’habitatge social de la ciutat 
de Barcelona no només es limita al que és propietat de l’Administració pública, sinó tam-
bé al que és propietat de les fundacions i altres organitzacions privades.
Cal definir un estàndard per als habitatges socials que n’inclogui un manteniment 
adequat. Altres països disposen d’estàndards específics per als habitatges socials, que in-
clouen aspectes no només de lloguer social, sinó també energètics, de seguretat, accessi-
bilitat, etcètera. Es detecta una oportunitat per definir un estàndard que identifiqui la ne-
cessitat de dur a terme tasques de conservació i un correcte manteniment de l’habitatge. 

Proposta 4. Regular, en el mercat privat, el compliment d’un barem de segure-
tat mínim (mínima eficiència energètica) a l’hora de llogar o vendre habitatges.

L’Ajuntament no té competències reguladores específiques d’eficiència energètica en 
el sector privat, però pot sol·licitar-les. Actualment, l’Ajuntament de Barcelona no dispo-
sa de competències específiques per obligar a complir requisits d’eficiència energètica en 
el mercat privat de la ciutat. Tot i això, el consistori té la capacitat de demanar la gestió o 
el control d’alguns d’aquests instruments a la Generalitat de Catalunya, com, per exem-
ple, les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), tal com ja ho han fet altres administracions 
públiques (casos de Manresa i Madrid).
Cal millorar el sistema de seguiment i inspecció de les ITE. Actualment hi ha un siste-
ma deficient de seguiment i inspecció de les ITE i dels certificats d’eficiència energètica, 
per comprovar que s’han elaborat correctament. L’Ajuntament tampoc no disposa de 
prou recursos per fer un seguiment adequat de les deficiències greus comunicades (que 
l’Administració ha de gestionar obligatòriament). Malgrat que en alguns casos aquestes 
deficiències es tanquen amb sanció, l’Ajuntament no en sol fer un seguiment sistemàtic.

Proposta 5. Crear la figura del “rehabilitador de capçalera” com a articulador 
de diagnòstic, assessorament i intervenció energètica i de rehabilitació.

Crear un equip multidisciplinari per tal de garantir una mirada polièdrica sobre la 
rehabilitació. La figura del “rehabilitador de capçalera” podria consistir en un equip mul-
tidisciplinari que integri figures de l’àmbit de l’arquitectura, la rehabilitació i l’eficiència 
energètica, i perfils de caire social, per tal que tingui una funció social i no només ener-
gètica i esdevingui una mena de coach de l’habitatge amb una funció d’acompanyament 
que perduri en el temps. Aquest equip podria ser una figura mixta, entre l’Administració 
pública i el sector privat, o bé amb col·legis professionals. Tal com passa en altres països 
(cas del Regne Unit), aquest equip hauria de desenvolupar una eina que permeti priorit-
zar les intervencions. 
Vincular la figura del “rehabilitador de capçalera” a la xarxa actual de PAE. S’acorda que 
la figura del “rehabilitador de capçalera” estigui associada a una eventual agència pública 
de rehabilitació, tal com passa a Euskadi i a Navarra. Però, mentre aquesta agència no es-
tigui en funcionament, es podria vincular amb els punts d’assessorament energètic (PAE) 
vigents actualment a la ciutat, amb l’objectiu de territorialitzar-ne el servei i fomentar-hi 
l’accés universal.



30

Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana
Observatori de l’Energia - Agència d’Energia de Barcelona

Desenvolupament del cicle

6

7

El conjunt de 60 tasques identificades durant la fase de caracterització de les propostes debatudes 
en la sessió final del cicle es poden trobar a la taula següent:

Proposta 6. Crear una agència pública de rehabilitació similar al que va ser el 
CTR (Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges), que 
concentri les accions en matèria de rehabilitació d’edificis i habitatges.

La futura agència de rehabilitació ha de ser un ens propi i no una àrea de l’Ajun-
tament. Els compromisos en matèria de rehabilitació són tan importants que la futura 
agència hauria de ser un ens propi (no dependent d’una àrea específica de l’Ajuntament 
com, per exemple, la Regidoria d’Habitatge) a fi que la rehabilitació no sigui la secció po-
bra del sector de l’habitatge. A més, l’ens hauria de tenir autoritat i competències pròpies, 
a banda de recursos suficients per poder dur a terme el seu mandat.

L’agència pública de rehabilitació podria tenir caràcter supramunicipal. Així com el CTR, 
tot i ser de la Generalitat de Catalunya, tenia oficines mixtes amb els ajuntaments per tot 
el territori, es planteja la possibilitat que la futura agència pública de rehabilitació pugui 
tenir un caràcter supralocal i així donar valor als recursos econòmics més enllà del pres-
supost municipal.

Proposta 7. Donar a conèixer les solucions, les experiències d’èxit i els beneficis 
de la rehabilitació a través de campanyes de sensibilització o formació.

Cal parlar d’un nou canvi de paradigma en matèria de rehabilitació. Les campanyes 
de comunicació futures han d’abordar el canvi de paradigma, tal com han fet amb èxit 
campanyes anteriors. Cal parlar de drets energètics i no de vulnerabilitat, i posar èmfasi 
en els beneficis de la rehabilitació sobre la salut.
Cal fer arribar la rehabilitació als centres educatius. De la mateixa manera que campan-
yes com la del reciclatge de residus han arribat a les escoles i altres centres educatius, és 
important incorporar la rehabilitació d’edificis i habitatges al currículum educatiu, com a 
vehicle d’entrada a les llars.
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Propostes de tasques identificades durant la sessió final del cicle 

Pilar 1. Marc financer
Proposta 1. Crear un fons econòmic per promoure actuacions de rehabilitació

T1. Promoure actuacions de rehabilitació integral dels habitatges o edificis i no només en 
l’àmbit de la rehabilitació energètica (cal considerar aspectes com la salut, la seguretat, la 
reducció de la desigualtat, etcètera).

T2. Definir criteris específics per decidir quin tipus d’actuacions de rehabilitació es duran a 
terme.

T3. Adreçar les actuacions a públics objectiu diferents, amb una atenció especial als habitat-
ges vulnerables, i distingir mecanismes de finançament específics depenent del públic 
objectiu.

T4. Actuar principalment en edificis, però sense oblidar els habitatges.

T5. Incloure propietaris de tipologia diversa com a possibles beneficiaris de les actuacions 
(propietats verticals, cooperatives d’habitatges, fundacions, etcètera).

T6. Valorar els fons econòmics ja existents (tant públics com privats) en el moment de dis-
senyar el fons.

T7. Analitzar la possibilitat que el fons sigui de caràcter mixt (públic/privat).

T8. Incloure entre els objectius del fons l’estímul i l’augment de la sensibilització de la pro-
moció de la rehabilitació.

T9. Alimentar el fons no només amb recursos econòmics provinents de la ciutat, sinó també 
d’origen autonòmic, estatal i d’altres procedències.

T10. Gravar fiscalment els habitatges que no compleixin adequadament el deure de conserva-
ció, o bé definir premis o estímuls fiscals per als que sí que ho facin.

T11. Fer ús de la via del crèdit financer com a instrument de prevenció i de manteniment 
correcte dels edificis i habitatges.

Proposta 2. Facilitar l’accés a instruments financers per dur a terme actuacions 
de rehabilitació

T1. Desenvolupar fórmules que tinguin en compte l’avançament de diners per a col·lectius 
amb baixos recursos econòmics.

T2. Analitzar l’impacte de les subvencions sobre la renda per evitar que acabin perjudicant la 
fiscalitat personal dels receptors i explicar-ho.

T3. Distingir entre instruments directes (subvencions) i indirectes (instruments fiscals, crè-
dits, avals, etcètera).

T4. Distingir entre instruments d’accés universal (crèdits fiscals) i d’accés no universals (la 
resta d’instruments).

T5. Identificar i tenir en compte l’heterogeneïtat que hi ha en els habitatges vulnerables i fer 
actuacions segregades i específiques segons la realitat de cada habitatge.

T6. Apostar pels llogaters (més que pels propietaris) com a destinataris i receptors dels ins-
truments financers, ja que aquest és un perfil molt més vulnerable en els habitatges de 
Barcelona.

T7. En aquest punt es van posar en relleu el fenomen de la gentrificació i el que caldria bus-
car mecanismes per evitar-lo. I es va indicar que, ara mateix, no hi ha instruments ni urba-
nístics ni normatius per abordar les conseqüències derivades de la millora de les ciutats.

Taula 7.A. TTasques identificades en la sessió final del cicle durant la fase de caracterització de propostes
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Propostes de tasques identificades durant la sessió final del cicle (continuació)

Pilar 2. Marc normatiu 
Proposta 3. Rehabilitar el parc d’habitatge social de lloguer de l’Ajuntament

T1. Definir els estàndards mínims d’eficiència energètica, confort, seguretat i habitabilitat que 
ha de complir el parc d’habitatge social de lloguer actual de l’Ajuntament, així com els 
nous habitatges que entrin a la borsa.

T2. Centrar la rehabilitació en l’àmbit dels edificis (ja que més del 80% del parc d’habitatge 
social de lloguer de l’Ajuntament són edificis).

T3. Assegurar que la rehabilitació té lloc tant en l’àmbit exterior (estructura de l’edifici) com 
interior (confort de l’habitatge).

T4. Crear un manual d’ús de l’habitatge i difondre’l als llogaters, per tal d’assegurar-ne un ús 
i un manteniment correctes.

T5. Fer una anàlisi econòmica de les rehabilitacions efectuades que també inclogui aspectes 
socials i de salut.

Proposta 4. Regular, en el mercat privat, el compliment d’un barem de seguretat 
mínim (mínima eficiència energètica) a l’hora de llogar o vendre habitatges

T1. Sol·licitar la gestió o el control de la competència municipal de regulació del mercat privat 
de lloguer o venda d’habitatges a la Generalitat de Catalunya, per exemple, a través del 
control de les inspeccions tècniques d’edificis.

T2. Reconvertir i potenciar l’ús de l’índex de preus per fer que esdevingui un “índex de l’es-
tat de conservació i qualificació energètica” i ampliï la informació disponible existent en 
aquest àmbit.

T3. Potenciar l’execució subsidiària de deficiències detectades, com a instrument coercitiu 
de competència municipal per fomentar la rehabilitació. Però, per fer-ho, caldrien mesu-
res de finançament o una dotació econòmica específica més un equip de gestió.

T4. Assegurar una formació mínima de l’equip tècnic que emet certificats d’eficiència energè-
tica, així com millorar la qualitat de les ITE.

T5. Efectuar inspeccions puntuals i periòdiques per assegurar el compliment d’un barem 
mínim de seguretat, a diferència de les ITE, que no es revisen un cop emeses (i que els 
col·legis professionals adoptin una funció supervisora més important?).

T6. Treballar en instruments com la ITE-E (ITE estructural) perquè incloguin protocols d’ac-
tuació en cas d’identificar necessitats específiques d’intervenció.

T7. Assegurar la unificació de documents i registres ja disponibles per poder valorar la infor-
mació existent.

T8. Instar l’administració competent (Generalitat de Catalunya) perquè que la ciutat de Bar-
celona tingui capacitat per regular el mercat privat en el compliment d’aquest barem 
mínim.

T9. Potenciar el decret català que vincula les ITE amb el certificat d’eficiència energètica.

T10. Vincular el Sindicat de Llogaters en la definició i el disseny de la proposta de regulació del 
barem mínim de seguretat en el mercat privat.

T11. Estudiar possibles sancions al municipi o a la comunitat autònoma que no apliqui correc-
tament el deure de conservació dels seus habitatges.

Taula 7B. Tasques identificades en la sessió final del cicle durant la fase de caracterització de propostes
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Pilar 3. Marc operatiu 
Proposta 5. Crear la figura del “rehabilitador de capçalera” com a articulador de 
diagnòstic, assessorament i intervenció energètica i de rehabilitació

T1. Vincular la figura del “rehabilitador de capçalera” a una oficina o agència de rehabilitació.

T2. Definir el “rehabilitador de capçalera” com un equip multidisciplinari i no només com una 
sola persona, perquè pugui cobrir els diversos àmbits temàtics de coneixement necessa-
ris (estat de l’edifici, habitabilitat, aspectes econòmics i socials, de salut, etcètera).

T3. Assegurar-se que la figura del “rehabilitador de capçalera” tingui una funció social i no 
només energètica, i que esdevingui una mena de coach de l’habitatge, amb una funció 
d’acompanyament que perduri en el temps.

T4. Identificar com a públic objectiu del “rehabilitador de capçalera” un àmbit universal, i no 
només els habitatges vulnerables.

T5. Unificar i valorar les figures ja existents (com la de l’arquitecte/a de capçalera, el rehabili-
tador/a i el tècnic/a d’eficiència energètica) en un sol perfil.

T6. Desenvolupar una caixa d’eines i un protocol per al “rehabilitador de capçalera”, que in-
clogui actors del barri i també la identificació de riscos per a la salut i la seguretat relacio-
nats amb l’estat de l’habitatge, tal com ho fa el sistema de classificació en salut i seguretat 
Housing Health and Safety Rating System al Regne Unit.

T7. Assegurar que el servei del “rehabilitador de capçalera” es troba territorialitzat a la ciutat 
i és d’accés universal (tal com ho són els punts d’assessorament energètic), de manera 
que adopti la funció prescriptora d’una potencial agència de rehabilitació.

T8. Integrar i fer ús de l’equip de treball social actual dins la figura del “rehabilitador de 
capçalera”.

T9. Estudiar la possibilitat que els membres que participin en el “rehabilitador de capçalera” 
tinguin un caràcter públic i privat.

Proposta 6. Crear una agència pública de rehabilitació similar al que va ser el CTR 
(Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges), que concentri 
les accions en matèria de rehabilitació d’edificis i habitatges

T1. L’agència hauria de ser un ens propi que no depengui d’una àrea específica de l’Ajun-
tament (com la Regidoria d’Habitatge), perquè no es vegi afectada pels canvis polítics ni 
institucionals.

T2. L’agència hauria de tenir competències i pressupost propis.

T3. L’agència hauria de tenir caràcter supramunicipal.

T4. L’agència hauria de ser de titularitat pública, però col·laborar estretament amb el sector 
privat. Podria tenir un consell assessor, amb persones expertes de l’àmbit públic i privat.

T5. L’agència hauria de ser un ens coordinador i supervisor, però també definidor i imple-
mentador de polítiques de rehabilitació en col·laboració amb altres àrees de l’Ajunta-
ment.

T6. Un dels objectius principals de l’agència hauria de ser definir un full de ruta en matèria 
de rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona, o en l’àrea administrativa 
d’intervenció que li correspongui.

Taula 7C. Tasques identificades en la sessió final del cicle durant la fase de caracterització de propostes

Propostes de tasques identificades durant la sessió final del cicle (continuació)
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Pilar 4. Marc comunicatiu
Proposta 7. Donar a conèixer les solucions, les experiències d’èxit i els beneficis 
de la rehabilitació a través de campanyes de sensibilització o formació

T1. Comunicar exemples locals i propers al públic destinatari i explorar fórmules que ja hagin 
funcionat.

T2. Avaluar bé què cal comunicar (per exemple, els resultats d’un estudi o projecte) per tal de 
definir correctament el missatge que es vol transmetre (per exemple, els riscos i beneficis 
de rehabilitar o no) i com fer-ho.

T3. Dur a terme formació/sensibilització per als usuaris sobre com fer un bon ús i manteni-
ment de l’habitatge.

T4. Cal que els missatges no siguin unidireccionals sinó interpel·lar el públic destinatari fent 
ús d’un llenguatge planer i entenedor allunyat de tecnicismes.

T5. Valorar les instal·lacions i els equipaments públics territorials disponibles actualment per 
a la difusió i la formació (punts d’assessorament energètic, escoles, centres d’atenció 
primària, farmàcies, parcs de bombers, etcètera).

T6. Formar els treballadors dels centres de salut per tal que puguin millorar el diagnòstic dels 
pacients i identificar els efectes que un habitatge en males condicions té sobre la salut 
dels seus usuaris.

T7. Fer un canvi de paradigma comunicatiu: parlar de drets, de salut, de justícia energètica i 
climàtica, etcètera, per tal d’interpel·lar més el públic destinatari.

T8. Identificar casos d’èxit en matèria de comunicació i aprendre de les experiències d’èxit 
i valorar-les (cas de la campanya “Barcelona, posa’t guapa", campanya d’instal·lació d’as-
censors, etcètera).

T9. Segmentar adequadament els missatges i el format comunicatiu segons el públic objec-
tiu (usuaris convençuts o no, comunitats de propietaris, llogaters, etcètera).

T10. Fer ús de les noves tecnologies (aplicacions, xarxes socials, dades massives, etcètera) a 
l’hora de donar a conèixer les solucions o experiències que han tingut èxit.

T11. Assegurar més presència als mitjans de comunicació i arribar a formats amb un públic 
més massiu.

Taula 7D. Tasques identificades en la sessió final del cicle durant la fase de caracterització de propostes

Durant la segona part de la sessió es va demanar als assistents que identifiquessin, com a mínim, 
un repte i un factor d’èxit per a cadascuna de les propostes que s’havien debatut durant la primera 
part de la jornada. Per a aquest exercici, es van utilitzar com a definicions de reptes i factors d’èxit 
les següents:

A continuació, es detallen el conjunt de reptes i factors d’èxit identificats durant la sessió per a cada 
una de les propostes debatudes:

• Reptes: són obstacles, problemes i preocupacions que cal tenir en compte abans 
d’aplicar una mesura. Una manera divertida d’identificar els reptes seria imaginar 
que som un equip que viatja en un vehicle: sobre quin tipus de terreny estem via-
tjant? Estem embarcats en un viatge aeri amb turbulències, una ruta a cavall pel 
desert, un viatge en bicicleta per un terreny pedregós?

• Factors d’èxit: són els elements que els agents que implanten les propostes han 
de tenir en compte per garantir l’èxit a l’hora d’aplicar-les. També se’ls pot anome-
nar principis rectors. Serien com les “rodes d’un vehicle”, perquè donen suport a tot 
el procés i el mantenen en moviment.

Propostes de tasques identificades durant la sessió final del cicle (continuació)
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Reptes Factors d’èxit

Proposta 1. Crear un fons econòmic per promoure actuacions de rehabilitació

Proposta 3. Rehabilitar el parc d’habitatge social de lloguer de l’Ajuntament

Proposta 2. Facilitar l’accés a instruments financers per dur a terme actuacions de rehabilitació

R1. La manca potencial de capacitat de priorització 
de recursos

R2. El possible endeutament de l’Administració pú-
blica

R3. La falta d’implicació del sector privat

R4. La manca d’un abast i una cobertura suficients 
de les actuacions

R5. Aconseguir que les garanties per a l’Administra-
ció siguin baixes

R6. Aconseguir que el fons sigui sostenible en el 
temps

R7. La divergència d’interessos públics/privats

R8. Aconseguir fons de l’Estat i de la Unió Europea

R9. Actuar en pisos a mans de les entitats finance-
res i ocupats

R10. Augmentar el pressupost destinat a polítiques 
d’habitatge

R1. Períodes d’inestabilitat del preu dels lloguers

R2. Parc actual petit i relativament nou

R3. Estàndards de qualitat baixos en la normativa 
existent

R4. Habitatges buits dins d’edificis on l’Ajuntament 
no seria el propietari majoritari

R1. La burocràcia i la complexitat dels tràmits

R2. La manca d’ús dels crèdits financers per part de 
les comunitats de veïns

R3. La gestió dels morosos per part de l’Administra-
ció

R4. La possibilitat d’endeutament dels usuaris

R5. La possible contribució de les actuacions de re-
habilitació al fenomen de la gentrificació

FE1. Un bon lideratge i una bona governança del fons

FE2. La supervisió i avaluació correctes de les actua-
cions dutes a terme

FE3. El compromís dels actors i les institucions par-
ticipants

FE4. La bona optimització de l’ús dels recursos

FE5. L’enfortiment del sector privat a través del su-
port públic

FE1. Monitoratge permanent 

FE2. Utilitzar la rehabilitació del parc públic per lide-
rar amb l’exemple

FE3. Disposar d’un mix d’actuacions per a edificis re-
cents

FE4. Col·laboració dels llogaters en la difusió de la 
mesura

FE5. Avaluar la informació disponible sobre l’estat del 
parc públic

FE1. Captar les necessitats reals dels usuaris

FE2. Marc legislatiu que faciliti les garanties de l’inver-
sor i en fomenti la inversió

FE3. Identificar els col·lectius als quals cal adreçar-se

FE4. Crear instruments ad hoc per als diversos seg-
ments de destinatari

FE5. Reduir l’ús de les subvencions

FE6. Vincular els instruments a l’accés i la permanèn-
cia en l’habitatge (en el cas del lloguer)

FE7. Disposar de personal amb la formació adequada

FE8. Garantir l’acompanyament en l’accés i la gestió 
dels instruments

FE9. Reduir el temps del cicle del finançament (des de 
la sol·licitud a l’abonament)
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Proposta 4. Regular, en el mercat privat, el compliment d’un barem de seguretat mínim (mínima efi-
ciència energètica) a l’hora de llogar o vendre habitatges

Proposta 5. Crear la figura del “rehabilitador de capçalera” com a articulador de diagnòstic i d’asses-
sorament i intervenció energètica i de rehabilitació

Proposta 6. Crear una agència pública de rehabilitació similar al que va ser el CTR (Centre Tècnic i de 
Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges), que concentri les accions en matèria de rehabilitació 
d’edificis i habitatges

R1. Falta de competències a escala local

R2. Dificultat de gestió de les mesures coercitives

R3. Falta d’informació específica sobre l’estat de 
conservació dels edificis

R4. Falta de capacitat de seguiment i d’imposar san-
cions

R1. Alt cost econòmic en la configuració dels equips 
multidisciplinaris

R2. Dificultat de treball interdepartamental

R3. Aconseguir un canvi de paradigma orientat al 
treball transversal

R1. Duplicitats administratives amb altres àrees o 
departaments

R2. Dificultats de coordinació dels agents implicats

R3. Falta d’estabilitat política

FE1. Regular sense afectar negativament el mercat 
privat

FE2. Vincular la ITE (i no el certificat d’eficiència ener-
gètica) a les operacions de compra-venda o llo-
guer 

FE3. Incentius fiscals

FE4. Millorar la informació dels registres i l’índex de 
preus de lloguer

FE5. Actuar sobre un públic ampli

FE6. Crear un distintiu “Habitatge digne” o “Habitatge 
millorat”

FE7. Exemplaritat de les mesures coercitives

FE8. Disposar d’un protocol d’actuació conjunt entre 
Ajuntament, Generalitat i Estat

FE1. Proximitat als usuaris

FE2. Definir instruments i fer formació per aplicar la 
mesura

FE3. Definir uns protocols d’actuació clars

FE4. Coneixement real de l’estat del parc d’habitatges

FE5. Comunicar els beneficis de la figura del “rehabi-
litador de capçalera”

FE6. Tenir un vincle amb els diversos agents de la co-
munitat (prescriptors socials)

FE7. Generar ocupació per a perfils vulnerables (com 
passa amb els PAE)

FE1. Lideratge polític i acord interinstitucional

FE2. Competències pròpies i pressupost econòmic 
suficient

FE3. Integralitat coordinada

FE4. Visió a llarg termini

FE5. Tenir un full de ruta clar

FE6. Tenir caràcter intersectorial

FE7. Tenir autoritat i capacitat d’acció real

FE8. Disposar d’un espai on es gestioni adequada-
ment la governança

Reptes Factors d’èxit
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Proposta 7. Donar a conèixer les solucions, les experiències d’èxit i els beneficis de la rehabilitació a 
través de campanyes de sensibilització o formació

R1. Manca d’interès del públic

R2. Dificultat de conscienciar i convèncer el públic 
destinatari

R3. Repte d’involucrar la ciutadania i fer que participi 
en la difusió

FE1. Situar la millora energètica, del confort i de la 
salut en l’agenda dels veïns

FE2. Implicar els agents de referència en la comuni-
cació (per exemple, metges de capçalera)

FE3. Planificar l’avaluació del missatge que es vol co-
municar des de l’inici

FE4. Tenir una estratègia comunicativa clara

FE5. Fer ús del mitjà adequat per a cada públic ob-
jectiu

FE6. Fomentar la conscienciació individual en ma-
tèria de rehabilitació

FE7. Ser específic en els temes que es volen comu-
nicar

FE8. Empatitzar i interpel·lar

FE9. Persuadir i fer pedagogia

FE10. Ser proper amb la comunicació

Reptes Factors d’èxit
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Com a preparació de cadascuna de les sessions de treball del cicle, es va elaborar un document 
d’informació base que es va enviar a les persones expertes i assistents amb antelació perquè el po-
guessin revisar i analitzar. El document conté informació base sobre dades generals de referència de 
la ciutat, així com referències a aspectes relacionats amb el model de rehabilitació i eficiència energè-
tica del parc d’edificis (normatius, financers, tècnics) per valorar l’estat de la rehabilitació energètica 
a la ciutat de Barcelona.

El document d’informació base, en conjunt, agrupava vuit fitxes amb informació numèrica i visual, 
amb l’objectiu d’aportar informació bàsica per al debat posterior, que va tenir lloc durant les sessions 
que es van celebrar en el marc del cicle de reflexió sobre el model de rehabilitació del parc d’edificis 
residencial de la ciutat.

Definició dels àmbits temàtics de treball

Aquest document recull un total de vuit fitxes temàtiques, que es detallen a continuació:

• Fitxa temàtica 1: Demografia i població
• Fitxa temàtica 2: Parc edificat
• Fitxa temàtica 3: Energia i canvi climàtic
• Fitxa temàtica 4: Infraestructures energètiques
• Fitxa temàtica 5: Pobresa energètica
• Fitxa temàtica 6: Marc normatiu i estratègic
• Fitxa temàtica 7: Marc financer
• Fitxa temàtica 8: Marc operatiu: agents i governança

Índex orientatiu de les fitxes temàtiques

En general, la majoria de fitxes presenten un esquema de continguts que segueix el model següent:

1. Índex de continguts
2. Breu descripció
3. Indicadors de caracterització i activitat
 a. Ciutat: valor global de l’indicador, evolució i tendència
 b. Districtes: valor desagregat de l’indicador, evolució i tendència
 c. Altres indicadors i informació
4. Plans i estratègies d’actuació relacionats
5. Agents i governança implicats
6. Síntesi de dades inicials

3.1
Documents base
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Fitxa temàtica 1: Demografia i població

Ciutat i districtes

Font: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona, 2017

Índex sintètic de desenvolupament/
vulnerabilitat social

Evolució de la població de la ciutat

Densitat de població per districte, 2017

Font: elperiodico.com/EPGraficos Font: Ajuntament de Barcelona, ISDVS, 2015

Síntesi de dades inicials

Des de l’any 1990, la ciutat de Barcelona està experimentant una tendència a l’estabilització demo-
gràfica, amb una població relativament constant que té al voltant d’1,6 milions d’habitants. Durant 
aquest període, s’observa una pèrdua de població espanyola, així com un increment de població 
estrangera. Els barris de l’Eixample i de Gràcia són els que concentren la major part de la població de 
la ciutat, mentre que els barris de Sant Gervasi i de Sants-Montjuïc són els que tenen menys densitat 
poblacional.

Segons l’Índex sintètic de desenvolupament/vulnerabilitat social, la crisi econòmica que va patir la 
ciutat l’any 2008 va ser un factor catalitzador de la desigualtat: la diferència d’esperança de vida en-
tre el barri amb el valor més alt (Pedralbes) i el més baix (Torre Baró) va augmentar fins a 11,3 anys. 
D’altra banda, la diferència de renda familiar disponible per capita entre el barri més ric (Pedralbes) 
i el més pobre (Ciutat Meridiana) se situa en 7,26 vegades, una diferència que s’ha accentuat en els 
darrers anys.

Pel que fa als indicadors de qualitat de l’aire, i malgrat la millora a partir del 2005 dels nivells de con-
centració de contaminants com el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10), durant 
tot el període 2002-2016 s’observen estacions de mesurament (de trànsit i de fons) que superen els 
nivells de referència anuals recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (40 μg/m3 i 20 μg/m3, 
respectivament). En aquest sentit, cal tenir en compte la contribució important que el sector de la 
mobilitat té en els nivells de qualitat de l’aire, ja que els carrers amb més trànsit i més encaixonats 
pels edificis estan més exposats a la pol·lució.
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Font: Ajuntament de Barcelona. Distribució territorial de l’RFD, 2016

Evolució de la riquesa per barris. Renda familiar disponible per capita

Esperança de vida per districtes, Barcelona, 2015

Evolució de la mitjana anual en μg/m3 de NO2 per estació de mesurament, Barcelona, 2000-2016

Evolució de la mitjana anual en µg/m3 de partícules PM per estació de mesurament, 2000-2016.

Font: Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental, Agència de Salut Pública de Barcelona. Nota: Valor límit de la UE i nivell de referència de l’OMS (VL UE/OMS) = 40 μg/m3

Font: Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental, Agència de Salut Pública de Barcelona. Nota: Valor límit UE (VL UE) = 40 μg/m3 / Nivell de referència de l’OMS = 20 μg/m3

Altres indicadors i informació

Font: Registre de mortalitat de barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona
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Plans i estratègies d’actuació 
relacionats
· Programa d’actuació municipal (PAM) 2016-2019
· Pla d’inclusió social 2016
· Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats 
socials de Barcelona 2017-2027
· Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 
2016-2020
· Pla de salut 2016-2020
· Pla de l’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de 
Barcelona (PECQ)

Agents i governança implicats
· Gerència de Serveis Socials
· Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
· Observatori Social de Barcelona
· Observatori de la Vulnerabilitat Social de Barce-
lona
· Consorci Sanitari de Barcelona / Agència de Salut 
Pública
· Gerència d’Ecologia Urbana, gerències dels Dis-
trictes, etcètera

Font: Ajuntament de Barcelona, Pla Clima 2018

Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2016, Agència de Salut Pública de 
Barcelona

Percentatge de persones que declaren que 
estan d’acord o molt d’acord amb l’afirmació “al 
meu barri hi ha molt de soroll”, segons districte

Renda familiar disponible (RFD) i pobresa 
energètica (PE), Barcelona, 2016

Nivells d’exposició potencial de la població a la 
mitjana anual de PM durant l’any 2016

Nivells d’exposició potencial de la població a la 
mitjana anual de NO durant l’any 2016

Font: Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental, Agència de Salut Pública de 
Barcelona

Font: Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental, Agència de Salut Pública de 
Barcelona
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Fitxa temàtica 2: Parc edificat

Síntesi de dades inicials

En els darrers anys, Barcelona ha experimentat una terciarització del seu parc d’edificis, amb un 
augment de la superfície de sostre construït del sector comercial de 2,5 milions de m2 entre els anys 
1999 i 2007, i un augment del sector residencial d’1,4 milions de m2 aproximadament. El 51% del sos-
tre d’habitatge construït correspon a les tipologies edificatòries H5 i H6, és a dir, habitatges de més 
de 40 anys d’antiguitat. Aquestes són precisament les tipologies edificatòries objectiu del Pla Clima 
2018-2030 (dins la línia d’acció 4, àmbit 2, sota el lema “Edificis millor que nous”).

Quatre districtes concentren més de la meitat (52,2%) dels habitatges de la ciutat (l’Eixample, Sant 
Martí, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó). L’any 2011 prop de l’11% dels habitatges estaven buits i el 
67% d’aquests estaven situats als districtes de l’Eixample, Sarrià - Sant Gervasi, Sant Martí, Sants-Mon-
tjuïc i Ciutat Vella.

Al principi del 2018, la majoria d’habitatges de Barcelona (el 83,9% del total) tenien un certificat ener-
gètic de qualificació E-G (en una escala A-G, en què A representa el “més eficient” i G el “menys efi-
cient”). La qualificació majoritària era E (un 52,7% del total) i les qualificacions A-C eren minoria (5,4%). 
Això demostra un potencial elevat de rehabilitació energètica dels edificis i habitatges de la ciutat, 
superior al 30-40% segons l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Segons l’eina de simulació ENERPAT, hi 
hauria un potencial d’estalvi energètic de fins al 38% si s’assolissin els objectius de rehabilitació fixats 
pel Pla Clima, així com els compromisos en matèria de pobresa energètica de la ciutat (rehabilitar 
94.000 habitatges dels grups GE 2, 3, 4, 5 i 7). A Barcelona, la major part de les obres de rehabilitació 
en habitatges que es van fer durant el període 1999-2009 van correspondre a obres menors de faça-
na, fusteria i vidres. Per tant, s’observa un camp important per recórrer en matèria de rehabilitació a 
la ciutat si es volen assolir els objectius descrits abans.

La xarxa de calefacció més estesa de la ciutat és la de gas natural, amb un predomini d’aquest com-
bustible per escalfar l’aigua calenta sanitària (ACS), a través de l’ús d’una caldera, i per a l’ACS i la 
calefacció de la llar, a través d’una caldera mixta.

Ciutat
Superfície de sostre a Barcelona Distribució acumulada per antiguitat de la 

superfície de sostre construït d’ús residencial

Font: Cadastre de Barcelona Font: Cadastre 2007. Dades de 1901 fins a 2007
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Tipologia Breu descripció Època de construcció

H1 i H2 Habitatge en barri antic Sobretot fins al final del segle XIX, encara que es poden trobar exem-
ples més recents en zones on la parcel·lació no afavoria

H3 i H4 Habitatge de preguerra (l’Eixample) Des de l’inici de l’expansió de Barcelona a l’Eixample fins als anys trenta

H5 i H6 Habitatge de postguerra (desenvolupament  i 
expansió en polígons)

Des de la reconstrucció de la postguerra (1940) fins al tardo-
desenvolupisme (1979)

H7 Habitatge postnormes tècniques Habitatge postnormes tècniques 

H8 Habitatges amb tendències dels anys 2000 Anys 2000-2007

H9 Habitatge post-Codi tècnic de l’edificació (CTE) Edificis construïts segons la normativa CTE

abans 1900
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Font: Cens de Població i Habitatges 2011 Font: Institut Nacional d’Estadística. Cens d’edificis 2011

Font: ICAEN (2018)

Tipus de llicència d’obres tramitades (1999-
2009)

Percentatge d’estalvi econòmic respecte d’una 
qualificació G, per a un habitatge de 80 m2

Nombre d’habitatges certificats segons la 
qualificació d’energia primària (2018)

Nombre d’edificis per font energètica utilitzada 
i tipus de servei (Zona Climàtica C, Barcelona)

Font: PECQ, a partir de dades del Cens de població i habitatges, 2011. INE, 
IDESCAT.

Font: ICAEN

Principals tipologies edificatòries de Barcelona

Font: Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire (PECQ), 2011-2020.

Altres indicadors i informació

Font: ICAEN
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Distribució del sostre residencial a la ciutat de 
Barcelona segons tipologia, 2011-2020

Consum d’energia, sector residencial, per barri

Font: Agència d’Energia de Barcelona Font: Agència d’Energia de Barcelona

Plans i estratègies d’actuació 
relacionats
· Programa d’actuació municipal (PAM) 2016-
2019
· Pla de barris de Barcelona
· Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-
2015
· Pla de l’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire 
de Barcelona (PECQ)
· Estratègia catalana per a la renovació energèti-
ca d’edificis (ECREE)
· Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020 (PECAC)
· Pla d’estalvi i millora energètica dels edificis mu-
nicipals (2017-2020)
· Programa d’impuls a la generació d’energia so-
lar a Barcelona (2017-2019 i 2020-2030)

Agents i governança implicats
· Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona
· Patronat Municipal de l’Habitatge
· Consorci de l’Habitatge de Barcelona
· IMU - Barcelona Gestió Urbanística, SA
· Institut Català d’Energia
· Agència d’Energia de Barcelona

Distribució de la superfície de sostre construït a Barcelona (2014)

Font: Ajuntament de Barcelona

Tipología m2 habitatges Nombre d'habitatges

H1 5.257.842 (9%) 79.607 (11%)

H2 642.895 (1%) 10.667 (1%)

H3 7.304.277 (13%) 2.041 (0%)

H4 136.048 (0%) 2.041 (0%)

Tipología m2 habitatges Nombre d'habitatges

H5 5.701.109 (10%) 87.023 (12%)

H6 28.566.816 (51%) 358.393 (50%)

H7 6.544.407 (12%) 72.975 (10%)

H8 1.980.510 (4%) 24.894 (3%)

Total 56.133.904 719.915
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Fitxa temàtica 3: Energia i canvi climàtic

Síntesi de dades inicials

El consum d’energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a la ciutat de Barcelona 
han disminuït en el període 1999-2014, un 2% i un 31%, respectivament, i especialment des del 
màxim del 2005. Això és degut, sobretot, al context de crisi econòmica i a l’augment del preu de 
l’energia, cosa que ha convertit Barcelona en una de les ciutats europees amb menys consum d’ener-
gia per capita. El 2014, els sectors més consumidors d’energia de la ciutat eren el comercial i el de 
serveis, seguits pels sectors domèstic i del transport, i més allunyats, per la indústria i altres sectors. 
L’escenari tendencial 2016-2030 preveu que el consum energètic en el sector domèstic tendeixi a 
l’estabilització, tot i l’augment del consum elèctric causat per la proliferació d’aparells electrònics i per 
l’increment de la demanda de refrigeració. Pel que fa a les emissions de GEH, el transport n’esdevé 
el gran emissor, amb una contribució del 30% en el cas del sector rodat i del 12% en el sector aero-
portuari.

Per barris, s’observa una certa correlació entre la renda familiar disponible i el consum domèstic per 
habitant, així com amb la qualitat constructiva dels edificis. Barris amb més renda familiar disponible 
(RFD), com les Corts i l’Eixample, tenen consums per habitant més elevats (cal considerar els grans 
focus de consum, com el Camp Nou o la Zona Universitària), mentre que barris amb menys RFD, com 
Nou Barris i Horta-Guinardó, presenten consums per habitant més baixos. Quant a consum d’ener-
gia per superfície, el barri de les Corts presenta un valor elevat per culpa de l’existència de pisos grans 
i amb poca ocupació. També Ciutat Vella, a causa de l’antiguitat dels edificis, així com Gràcia, pel parc 
d’edificis del barri de la Vila de Gràcia. L’Eixample en té un índex molt baix a causa d’una ocupació 
més alta mitjana dels habitatges, mentre que Sant Martí presenta un índex baix per l’existència d’un 
parc d’habitatges més nou.

L’energia consumida a Barcelona prové majoritàriament de recursos energètics fòssils (47,2%), dels 
quals el gas natural, l’energia nuclear (47,1%) i els combustibles líquids per a l’automoció tenen un 
pes molt important. Barcelona i l’entorn del Besòs van generar, l’any 2015, el 94,6% de l’energia elèc-
trica que consumeixen anualment els municipis de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, és a dir, que 
necessita importar (en balanç anual) el 5,4% de l’electricitat (2014). Amb només el 56,6% de l’energia 
primària transformada en energia final útil, el 43,4% de l’energia es perd durant el procés de gene-
ració i transport.

Pel que fa a vulnerabilitat climàtica, els districtes de la ciutat més vulnerables a les onades de calor 
són Nou Barris i algunes zones dels districtes de Sants-Montjuïc, les Corts i l’Eixample. Per contra, 
les zones on se’n noten menys els efectes serien Sarrià - Sant Gervasi, la zona dreta del districte de 
l’Eixample i el districte de Sant Martí.

Ciutat
Evolució del consum d’energia i emissions de 
GEH a Barcelona

Emissions de CO2 per sectors

Font: Balanç energètic de Barcelona, 2014. Agència d’Energia de Barcelona. Font: Balanç energètic de Barcelona, 2014. Agència d’Energia de Barcelona
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Índex de consum domès-
tic/habitant i superfície

Consum 
(Wh/habitant·m2·any)

Any de construcció 
ponderat

Superfície per 
habitant (m2)

Ciutat Vella 185,23 0,716 1906 98,26

L’Eixample 63,61 0,246 1939 121,89

Sants-Montjuïc 101,01 0,391 1946 84,15

Les Corts 224,96 0,870 1962 114,87

Sarrià - Sant Gervasi 121,59 0,470 1958 144,46

Gràcia 149,63 0,579 1945 107,48

Horta-Guinardó 102,66 0,397 1959 85,80

Nou Barris 107,52 0,416 1961 76,28

Sant Andreu 127,05 0,491 1953 84,53

Sant Martí 80,99 0,313 1949 88,00

BARCELONA Índex base 100 0,387 - 100

Índex de consum 
de gas natural

Índex de consum 
d’electricitat

Índex de consum
 de GLP

Índex de consum
d’energia

Ciutat Vella 84,44 112,34 295,46 102,69

L’Eixample 115,19 115,73 99,70 114,52

Sants-Montjuïc 84,33 86,94 109,74 86,13

Les Corts 123,92 114,13 72,35 117,69

Sarrià - Sant Gervasi 147,44 140,92 123,98 143,47

Gràcia 104,44 110,27 158,57 108,39

Horta-Guinardó 85,43 80,62 56,75 82,41

Nou Barris 78,81 73,36 52,26 75,62

Sant Andreu 89,37 86,49 60,23 87,86

Sant Martí 93,35 92,34 62,28 92,91

BARCELONA Índex base 100 100 100 100

Domèstic Comercial i serveis
Consum domèstic de gas natural Consum domèstic d’electricitat

Industrial Transport Altres
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COMBUSTIBLES 
FÒSSILS (TOTAL)
47,24%

Gas de cicle combinat + 
distribució directa
27,93%

Combustibles líquids 
13,46%

Fuel/gas amb 
cogeneració
4,83%

GLP

  
0,63%

Fuel/gas

 

0,39% Hidràulica
i altres renovables

3,69%

Eòlica
1,61%
Solar

0,27%

Residus municipals
i industrials

0,11%

RENOVABLES 
(TOTAL)

5,68%

NUCLEAR 
47,08%

Districtes i sector domèstic

Font: Balanç energètic de Barcelona 2014, Agència d’Energia de Barcelona

Font: Balanç energètic de Barcelona 2014, Agència d’Energia de Barcelona

Origen de l’energia primària segons  
el mix català

Evolució del consum per sector a la ciutat de 
Barcelona entre el 1999 i el 2014

Relació entre consum domèstic i superfície per habitant l’any 2014

Consum domèstic per font i districte segons la mitjana de Barcelona (2014)

Font: Balanç d’energia de Barcelona, 2014. Agència d’Energia de Barcelona Font: Balanç d’energia de Barcelona, 2014. Agència d’Energia de Barcelona
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Altres
0,61%

Domèstic
28,11%

Serveis
34,09%

Indústria

Transports

11,54%

25,65%

Energia final
15.842 GWh

Energia primària
27.973 GWh

-43,4%

Autoconsum 
d’electricitat 
d’origen local
Entorn del Besós 2015
94,61%

Importació 
d’electricitat

5,39%

Per sota
Mitjana de BCN
Per sobre

Alta

Vulnerabilitat a onada
de calor, 2015

Baixa

Plans i estratègies d’actuació 
relacionats
· Programa d’actuació municipal 2016-2019
· Pla de l’energia, canvi c. i qualitat de l’aire de BCN 
· Pla Clima 2018-2030 
· Mesura de govern: Transició cap a la sobirania 
energètica
· Pla d’estalvi i millora energètica dels edificis muni-
cipals (2017-2020)
· Programa d’impuls a la generació d’energia solar a 
Barcelona (17-19 i 20-30)
· Pla de l’energia i canvi c. de Catalunya 2012-2020
· PAE, Mayors Adapt, Compact of Mayors
· Pla de sostenibilitat de l’AMB (2014-2020) 
· Pla d’adaptació al canvi c. de l’AMB (2015-2020)

Agents i governança implicats
· Agència Local de l’Energia de Barcelona
· Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona 
· Patronat Municipal de l’Habitatge
· Consorci de l’Habitatge de Barcelona
· IMU - Barcelona Gestió Urbanística, SA
· Institut Català de l’Energia 
· Taula metropolitana per a un nou model energè-
tic 
· Departament de Territori i Sostenibilitat (Gencat)
· Oficina Catalana de Canvi Climàtic

Mapa de vulnerabilitat global de Barcelona   
a les onades de calor

Mapa de risc d’onada de calor del 2015, que 
creua la informació sobre la calor soferta en el 
territori amb els diversos factors analitzats

Font: Pla Clima, 2018. Font: Pla Clima, 2018.

Font: Agència de l'Energia de Barcelona, 2014.
Font: Balanç energètic de Barcelona, 2014. Agència d’Energia de Barcelona. Pla 
Clima.

Evolució del consum d’energia i emissions de 
GEH a Barcelona

Autoconsum d’electricitat d’origen local, 2015

Altres indicadors i informació
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Règim especial Règim ordinari
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Fitxa temàtica 4: Infraestructures energètiques

Síntesi de dades inicials

L’any 2015, el 94,6% de l’energia elèctrica consumida a la ciutat de Barcelona es va generar al mateix 
municipi (principalment a les centrals de cicle combinat del Port de Barcelona) o a l’entorn del Besòs. 
Un any abans, el 2014, es van generar a l’entorn de la ciutat un total de 4.865 GWh d’electricitat, amb 
una potència instal·lada de 2.591 MW, dels quals 1.699 MW estan instal·lats a Sant Adrià de Besòs i 
982 MW a Barcelona.

La generació d’energia, tant tèrmica com elèctrica amb recursos locals renovables, ha experimentat 
un creixement significatiu des de l’any 2003. L’any 2014 es va arribar a 145,80 GWh d’energia con-
sumits, gràcies al biogàs procedent dels residus municipals, a les instal·lacions solars tèrmiques i 
fotovoltaiques i a l’energia minihidràulica de la central de la Trinitat. A més, cal sumar-hi la generació 
elèctrica a partir de la biomassa de la central d’Ecoenergies. Actualment, el percentatge d’energia 
consumida per la ciutat generada a través d’instal·lacions que aprofiten recursos locals renovables 
representa menys de l’1% respecte al consum total (0,33% l’any 1999).

Barcelona és una de les poques ciutats mediterrànies que disposa de dues xarxes de climatització 
de districte, amb la particularitat que aprofiten recursos energètics residuals per donar subministra-
ment de fred i calor a dues zones de la ciutat de reconversió o expansió recent. Actualment, les dues 
xarxes de calor i fred tenen una extensió superior a 24 km i entre les dues subministren una energia 
total de 105 GWh/any. Les xarxes són gestionades per empreses mixtes en les quals participa l’Ajun-
tament de Barcelona.

Barcelona està alimentada per la xarxa de 400 kV des de les subestacions situades a Sentmenat, 
Rubí, Pierola i Begues. D’aquestes quatre subestacions surten línies de 220 i 110 kV, que entren a 
Barcelona principalment per les subestacions de l’Hospitalet, Santa Coloma, Sant Andreu i Besòs. 
L’extensió total de la xarxa de gas natural a Barcelona és de 1.553 km, 14 dels quals corresponen a 
la petita part de la xarxa de transport que envolta Barcelona, i els 1.539 km restants, a la xarxa de 
distribució. El 80% de la xarxa és de baixa pressió i un 6%, d’alta pressió.

Ciutat
Energia generada a Barcelona amb recursos 
renovables locals (1999-2014)

Evolució de l’electricitat total generada a 
Barcelona i a l’entorn del Besòs, 1999-2008 
(règims especial i ordinari)

Font: Balanç d’energia de Barcelona, 2014. Agència d’Energia de Barcelona. Font: Red Eléctrica de España i Agència d’Energia de Barcelona / Pla d’energia, 
canvi climàtic i qualitat de l’aire (PECQ), 2011-2020.
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Línia de 400 kV Línia de 220 kV Línia de 110 kV
Línia de 66 kV Subestació existentBarcelona
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Sea Line (MOP–51,5 bar)

MOP–16 bar

ERM El Papiol

ERM
Cerdanyola

ERM
CTCC Besòs

ERM Montmeló

ERM Montmeló
(Girona)

A Bilbao

Hotels/residencials
Oficines

Habitatges
Comercial

Docents
Altres

Sant Just
Begas

Hospitalet

Z Franca

Motors

Sants

Hostafrancs

Mata

Tanjer

Sant 
Martí

Santa
Coloma

Vilanova

Besós

Badalona

Rubí

Penitents

Les Corts

Urgell

Eixample Maragall

Trinitat

Sant Andreu
Canyet Can Rutí

Montmeló

Collblanc

Xarxa 220 KV
Xarxa 132 KV
Xarxa 110 KV

Xarxa 66 KV
Subestació

Font: Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire (PECQ), 2011-2020.

Font: Ajuntament de Barcelona

Punts de generació i xarxes de distribució i subministrament d’energia
Esquema de connexió entre la xarxa de 
transport i la de distribució de Barcelona

Xarxa elèctrica d’alta tensió a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

Xarxa elèctrica d’alta tensió a la ciutat de Barcelona

Xarxa que subministra calor i fred a més de 100 edificis de la zona Fòrum i Districte 22@

Font: Informe de la qualitat dels serveis de subministrament de gas a Barcelona 
(QSSGB) / Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire (PECQ), 2011-2020.

Font: Balanç energètic de Barcelona, 2014. Agència d’Energia de Barcelona.
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Eòlica Central d’Ecoenergies Cogeneració Fuel i gasoil
Fotovoltaica Minihidràulica Trinitat Biogàs (ccoparcs)

Biogàs (Garraf) Metrofang Besòs PVE, RSU Sant Adrià de Besòs
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Altres indicadors i informació

Plans i estratègies d’actuació 
relacionats
· Programa d’actuació municipal (PAM) 2016-
2019
· Pla de l’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire 
de Barcelona
· Pla Clima 2018-2030 
· Mesura de govern: Transició cap a la sobirania 
energètica
· Programa d’impuls a la generació d’energia so-
lar a Barcelona (17-19 i 20-30)
· Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020
· PAE, Mayors Adapt, Compact of Mayors
· Pla de sostenibilitat de l’AMB (2014-2020)
· Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’AMB (2015-
2020)

Agents i governança implicats
· Ecoenergies Barcelona
· Districlima, SA
· Barcelona Energia
· Agència Local d’Energia de Barcelona
· Institut Català de l’Energia
· Taula metropolitana per a un nou model 
energètic
· Àrea Metropolitana de Barcelona
· Red Eléctrica de España
· Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia

Font: Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire (PECQ), 2011-2020. AEB, 
2015.

Autoconsum d’electricitat d’origen local, 2015

Producció d’energia elèctrica per grups Energia elèctrica en règim especial generada 
per Barcelona

Font: Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire (PECQ), 2011-2020. Font: Agència d’Energia de Barcelona, 2015.
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Fitxa temàtica 5: Pobresa energètica

Síntesi de dades inicials

S’estima que, l’any 2016, a Barcelona 170.000 persones eren incapaces de mantenir el seu habitatge 
a una temperatura adequada en els mesos freds, o bé tenien endarreriment en el pagament dels 
rebuts de subministraments energètics bàsics. Aquestes xifres equivalen a un percentatge d’incidèn-
cia més baix (8,8%) que les mitjanes del conjunt de Catalunya (9,1%), Espanya (10,2%) i la UE (11%), i 
mostren que la plena garantia del dret a un nivell adequat de serveis de l’energia domèstica encara 
es troba lluny de ser universal. A escala temporal, s’observa un increment en la incidència de la po-
bresa energètica a partir del 2008 (per efecte de la crisi econòmica i l’encariment del preu de la llum), 
sobretot per a l’indicador d’endarreriment en el pagament dels rebuts.

Per característiques socioeconòmiques, les dades indiquen una incidència per sobre de la mitjana 
en llars de rendes baixes (especialment a les llars en risc de pobresa monetària els ingressos de les 
quals no superen el 60% de la mitjana de l’Estat), en llars unipersonals que tenen, com a mínim, un 
infant dependent (llars monoparentals) i en llars que viuen de lloguer. Aquests resultats assenyalen 
problemàtiques més àmplies de feminització de la pobresa i de l’existència de vincles entre insegure-
tat residencial i pobresa energètica.

Per districtes, s’observa que la pobresa energètica segueix un patró de distribució socioespacial sem-
blant al d’altres formes de distribució de renda, pobresa i desigualtat. El districte de Ciutat Vella i la 
perifèria nord (Horta-Guinardó i Nou Barris i, en certa manera, també Sant Andreu i Sant Martí) són 
les àrees més afectades, mentre que el quadrant oest de la ciutat (les Corts, Gràcia i Sarrià - Sant 
Gervasi) és la zona menys afectada.

Del gener al maig del 2018, els serveis municipals de la ciutat van atendre un total de 17.641 per-
sones a través dels punts d’assessorament energètic (PAE), el doble que en el mateix període del 
2017, i van evitar 3.152 talls de subministrament de llum, gas o aigua, el 56,5% més que l’any ante-
rior. Entre la població vulnerable atesa, es va detectar que moltes llars no tenien accés físic al seu 
comptador d’electricitat, tenien manca de coneixement sobre els comptadors digitals i presentaven 
percentatges elevats de contractes de mercat lliure, unes potències contractades excessives, nivells 
d’implantació baixos del bo social i un nombre molt reduït de contractes amb discriminació horària. 
També es va detectar que l’electricitat és el subministrament del qual es donen més casos de deute 
per impagament (ja que té un preu de kWh més alt que el de gas natural, fins i tot amb l’aplicació del 
bo social), d’avisos de tall i de talls.

Quant a l’evolució del preu de l’energia i la facturació, en períodes de preus “moderats”, l’estructura 
de la factura pot ser del 30% en la part variable (consum d’energia) i del 70% en la resta (part fixa i im-
postos). En períodes de preus “alts”, la part variable (la que depèn del consum d’energia) pot arribar 
a ser del 40%. Analitzant les dades, també podem extreure’n que, com menys energia es consumeix, 
més car surt el kWh.

Ciutat
Percentatge de persones amb endarreriments 
en el pagament del lloguer o de la hipoteca per 
a diferents escales

Font: Eurostat i ECV, 2016 / Indicadors municipals de pobresa energètica a Bar-
celona, 2018
Nota: La comparació es fa sobre el percentatge de persones perquè és l’única uni-
tat de mesura disponible que permet el contrast amb les dades d’Eurostat.   Dades 
de llars amb lloguer o hipoteca no disponibles per a la UE.  El percentatge total per 
a la UE és del 2015 (últim any disponible a Eurostat).
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ACS 24,8% 19,4% 27,5% 24,5% 27,8% 30,8% 31,4% 29,2% 29,3% 28%

Calefacció 22,1% 28,6% 22,4% 25,7% 25,6% 23,5% 20,1% 13,8% 14,3% 25%

Refrigeració 0,4% 0,8% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 0,4% 2,6% 2,0% 1%

Equipament 35,4% 28,2% 23,7% 23,2% 22,4% 24,1% 32,3% 34,4% 34,5% 26%

Enllumenat 6,0% 8,0% 9,2% 9,0% 6,1% 6,6% 5,5% 8,0% 8,0% 7%

Altres 11,3% 15,0% 16,5% 17,0% 17,1% 14,1% 10,3% 11,9% 12,0% 13%

% de llars
Temperatura 
inadequada

Desconnexió de 
subministr.

Un endarrer. en 
factures

Dos o més 
enderrer.

BARCELONA 9% 1% 2% 3%

Règim de tinença

En propietat sense hipoteca 7% 1% 1% 1%

En propietat amb hipoteca 2% 0% 0% 5%

De lloguer o relloguer a preu de mercat 16% 0% 5% 4%

De lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat 12% 0% 0% 2%

En cessió gratuïta 5% 5% 0% 5%

Tipus de llar

Llars unipersonals 12% 1% 0% 3%

Llars sense infants dependents econòm. 9% 1% 2% 2%

Un adult amb almenys un infant dependent 13% 3% 4% 24%

Llars amb infants dependents i més d’un adult 3% 0% 3% 2%

Risc de pobresa monetària

Sí 19% 2% 1% 9%

No 8% 1% 2% 2%

No es poden permetre mantenir 
l’habitatge amb una temperatu-
ra adequada durant els mesos 

d’hivern 

Endarreriments en el pagament 
de les factures d’electricitat, aigua, 

gas, etcètera, en els darrers 12 
mesos 

Habitatges amb problema de gote-
res, humitats a les parets, terra, sos-
tres o fonaments, o floridura a terra, 

marcs de les finestres o portes

% de llars Nombre de 
persones % de llars Nombre de 

persones % de llars Nombre de 
persones

Espanya 10,2% 4.620.000 6,6% 3.600.000 15,0% 7.300.000

Catalunya 9,1% 640.000 7,3% 580.000 5,9% 470.000

Barcelona 8,8% 110.000 4,6% 70.000 5,7% 90.000

EquipamentRefrigeracióCalefacció AltresEnllumenatACS

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Barcelona

*habitatge mitjà

5%

20%

25%

15%
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30%

35%

0

Districtes

Xifres de pobresa energètica a Barcelona en relació amb Catalunya i Espanya (2016), d’acord 
amb els tres indicadors principals en percepcions i declaracions de les llars

Percentatge de llars a Barcelona (2016) afectades segons els indicadors principals de pobresa 
energètica

Distribució de consum energètic, segons la tipologia d’habitatge

Font: ECV, 2016 / Indicadors municipals de pobresa energètica a BCN, 2018.

Font: Elaboració pròpia a partir d’informes i dades de l’Agència d’Energia de Barcelona, 2017.

Font: ECV, 2016 / Indicadors municipals de pobresa energètica a BCN, 2018.
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Lloguer d’equips IVA Marge de comercialització Bo social

marge de comercialització (3% factura)

consum d’energia
(32% factura)

bo social (-25% factura)

Consum d’energia Peatge d’accés Impostos d’electricitat

Altres indicadors i informació

Percentatge de persones ateses pels PAE que 
afirmen que han tingut talls o avisos de tall

Intensitat de pobresa energètica per districtes 
de Barcelona (2016), d’acord amb l’índex com-
post de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

Indicadors de pobresa energètica 
(percentatge de llars afectades) entre usuaris 
de serveis socials de Barcelona (2016)

Percentatge de persones afectades per a 
diferents escales, des d’usuaris de serveis 
socials de Barcelona fins al conjunt de la UE

Distribució de la factura elèctrica

Vulnerabilitat residencial

Font: UPC / BCN TECH, 2017.
Font: Fundación ABD / Associació Ecoserveis, 2016 / Indicadors municipals de po-
bresa energètica a BCN, 2018.

Font: Agència de Salut Pública, 2017 / Indicadors municipals de pobresa energè-
tica a BCN, 2018.

Font: Agència de Salut Pública, 2017 / Indicadors municipals de pobresa energè-
tica a BCN, 2018.

Font: Eurostat, MCV 2016 i ECVUSS, 2016.
Nota: els valors per a la UE són del 2015.

Font: Elaboració pròpia, 2017.
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El preu mitjà del kWh elèctric és de 0,25 €. 
El 32% de la factura correspon al consum d’energia. 
El 68% correspon a peatges i impostos.

 

 

peatge de 
potència 25%

marge 
comercial

 3%

impost
d’electricitat 
4%

lloguer
d’equips 1%

cost energia 32%

IVA 17%

peatge
d’energia 18%

 

Amb bo social, el preu mitjà del kWh elèctric és de 0,19 €.
El 32% de la factura correspon al consum d’energia. 
El 68% correspon a peatges i impostos.
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marge 
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 3%

impost 
d’electricitat 
4%
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cost d’energia 32%

IVA 17%

peatge
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terme fix 19%

lloguer de
equips 3%

impost
d’hidrocarburs 
21%

El preu mitjà del kWh de gas natural és de 0,104 €.
El 40% de la factura correspon al consum d’energia i el 60% 
restant, a termes fixos, peatges i impostos.

IVA 17%

consum
d’energia 40%

Plans i estratègies d’actuació 
relacionats
· Llei 24/2015 (pobresa energètica)
· Reial decret 897/2017 (bo social i altres mesu-
res)
· Pacte Nacional per a la Transició Energètica de 
Catalunya 
· Programa metropolità de mesures contra la po-
bresa energètica 
· Programa d’auditories i intervenció als habitat-
ges en situació de pobresa energètica (DIBA)
· Programa d’actuació municipal (PAM) 2016-
2019
· Pla Clima 2018-2030 
· Programa d’impuls a la generació d’energia so-
lar a Barcelona (17-19 i 20-30) 

Agents i governança implicats
· Àrea de Drets Socials, Servei d’Atenció a la Po-
bresa Energètica (Ajuntament de Barcelona) 
· Agència de Salut Pública de Barcelona 
· Desenvolupament socioeconòmic (AMB) 
· Benestar Social (DIBA) 
· Agència Catalana del Consum 
· Institut Català d'Energia

Vinculats: 
· Consorci de l’Habitatge de Barcelona
· Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona
· Patronat Municipal de l’Habitatge
· Departament de Territori i Sostenibilitat 

Preu de l’electricitat. Tarifa PVPC (preu 
voluntari per al petit consumidor)

Preu de l'electricitat. Tarifa PVPC (Preu 
Voluntari Petit Consumidor) amb Bo Social

Preu del gas natural. Tarifa TUR (Tarifa Últim 
Recurs)

Font: Elaboració pròpia amb dades de factures energètiques, 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades de factures energètiques, 2017.

TUR 2. 5.000 kWh/any < consum < 50.000 kWh/any
Font: Elaboració pròpia amb dades de factures energètiques, 2017.
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Fitxa temàtica 6: Marc normatiu i estratègic

Unió Europea

Normativa
2010 - Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

· Tots els edificis nous han de ser edificis de consum d’energia quasi zero per al 31 de desembre 
de 2020 (en el cas d’edificis públics, el 31 de desembre de 2018).
· Cal emetre certificats de rendiment energètic quan es vengui o llogui un edifici, així com incloure 
la informació en tots els anuncis per a la venda o lloguer d’immobles.
· Els països de la UE han d’instaurar sistemes d’inspecció per als sistemes de calefacció i aire con-
dicionat o posar en pràctica mesures amb un efecte equivalent.
· Els països de la UE han d’establir uns requisits mínims de rendiment energètic òptim per als nous 
edificis, per a grans renovacions d’edificis existents i per a la substitució o la rehabilitació d’ele-
ments de construcció (sistemes de calefacció i refrigeració, cobertes, parets, etcètera).
· Els països de la UE han d’elaborar llistes de mesures financeres nacionals per millorar l’eficiència 
energètica dels edificis.

2012 - Energy Efficiency Directive

· Els països de la UE han de fer reformes eficients energèticament almenys en el 3% de la super-
fície total dels edificis que el govern central ocupi o tingui en propietat.
· Els governs de la UE només haurien de comprar edificis d’alta eficiència energètica.
· Els països de la UE han d’elaborar estratègies nacionals de renovació d’edificis a llarg termini que 
es puguin incloure en els seus plans nacionals d’eficiència energètica. •

2016 - Clean Energy for All Europeans package. Update to the Energy Performance of Buildings 
Directive

· Els països membres hauran d’establir estratègies de rehabilitació a llarg termini més dures, amb 
l’objectiu de descarbonitzar els parcs d’edificis l’any 2050, i amb un component financer sòlid.
· S’introduirà un sistema europeu comú de qualificació sobre el nivell de preparació de noves 
tecnologies intel·ligents, que serà opcional per als estats membres.
· Es promouran noves tecnologies intel·ligents, per exemple, a través de requisits sobre la instal·la-
ció d’automatismes d’edificació i control i sobre dispositius que regulen la temperatura en l’àmbit 
residencial.
· La mobilitat elèctrica serà compatible amb la introducció d’uns requisits mínims per als aparca-
ments d’una determinada mida i altra infraestructura mínima per a edificis més petits.
· Els països de la UE hauran d’expressar els seus requeriments nacionals de rendiment energètic 
d’una manera que permeti les comparacions transnacionals. 
· Es promourà la salut i el benestar dels usuaris de la construcció, per exemple, tenint més en 
consideració la qualitat de l’aire i la ventilació.

Iniciatives
· EU Building Stock Observatory.
· Smart Finance for Smart Buildings.

· The Energy Performance of Buildings standards.
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Espanya

Normativa
2010 - Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

2013 - Reial decret 235/2013, sobre la certificació de l’eficiència energètica dels edificis de nova 
construcció
· És obligatòria l’emissió de certificats de rendiment energètic en cas de compravenda o arrenda-
ment d’immobles des de l’1 de juliol de 2013 (validesa màxima de 10 anys).
· Es defineix la figura del tècnic/a competent en matèria de certificació energètica.
· N’estan exclosos els edificis o parts d’edificis existents d’habitatges, que tinguin un marge d’ús 
inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat l’any, i amb un consum previst d’energia 
inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
· La certificació d’habitatges unifamiliars es podrà basar en l’avaluació d’un altre edifici represen-
tatiu de disseny i mida similars [...]. (Article 5). 

2013 - Disposició addicional segona del Reial decret 235/2013 (edificis de consum energètic gai-
rebé nul)
· Tots els edificis nous que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2020 han de ser edificis 
de consum d’energia gairebé nul.
· Tots els edificis nous la construcció dels quals s’iniciï a partir del 31 de desembre de 2018, que es 
prevegi que siguin ocupats i siguin de titularitat pública, han de ser edificis de consum d’energia 
gairebé nul.

2013 - Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació
· Obre la porta a la rehabilitació a escala urbana (de barri) i regula les actuacions sobre el medi 
urbà, des de la rehabilitació edificatòria fins a la regeneració i renovació urbana.
· Regula l’Informe d’avaluació dels edificis, el seu objecte, els casos en què es pot exigir, el contin-
gut necessari i les persones i entitats capacitades per emetre’l.
· Fomenta la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat, tant en l’edificació com en el sòl, apropa 
el marc normatiu espanyol a l’europeu (Directiva 2012/27 i Paquet 20-20-20), sobretot en relació 

amb els objectius d’eficiència, estalvi energètic i lluita contra la pobresa energètica.

Planificació estratègica
· Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en 
España.
· Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 
· Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020.
· Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes (Programa 

PAREER).

Normativa tècnica
2013 - Modificació (12/09/2013) del Document bàsic estalvi d’energia del Codi tècnic de l’edificació 
(Reial decret 314/2006)

2007 - Reial decret 1027/2007, del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
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Catalunya

Normativa 
2004 - Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles, i Decret 369/200
S’exclouen expressament del finançament la construcció i la rehabilitació d’habitatges, llevat que es 
tracti d’elements col·lectius o comuns dels edificis que no formin part del parc públic d’habitatges de la 
Generalitat de Catalunya, els programes d’atenció social de caràcter indefinit i la dotació d’equipaments 
escolars o sanitaris. 

2015 - Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica 
S’inclouen mesures preventives que potenciaran la informació a l’usuari per reduir la factura; es facili-
taran els tràmits i el coneixement de les xarxes de la ciutat i la participació conjunta en campanyes for-
matives i informatives, així com la contribució de les companyies als fons per a rehabilitacions d’edificis 
i habitatges.

2016 - Decret 21/2006, adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Aplicable als edificis resultants d’obres de gran rehabilitació, enteses com a actuacions globals en 

tot l’edifici, és a dir, quan afecten a tots els elements d’un edifici.

Planificació estratègica
2014 - Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis (ECREE)
· L‘estratègia està concebuda per facilitar i accelerar la preparació de projectes de renovació ener-
gètica d’edificis a través de quatre grans grups d’eines: eines de producció, laboratori d’innovació, 
plataforma de màrqueting i formació i fòrum de cooperació.
· Objectiu de reduir el 14,4% del consum estimat d’energia final del parc edificat residencial i ter-
ciari català.
· Objectiu de reduir el 22% de les emissions de CO2 del parc edificat residencial i terciari català.
· Objectiu d’intervenir, mitjançant una gestió energètica renovada i/o una renovació energètica 
integral, en el 61% del parc edificat residencial i terciari català (790.672 edificis).
· Objectiu de mobilitzar una inversió de 1.400 milions d’euros de fons públics i privats per a 120 
macroprojectes de renovació energètica.

2017 - Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya  
2015-2017
· Objectiu de reduir la factura energètica per al període 2015-2017 en un 16% respecte a la fac-
tura energètica del 2014 per a cada departament. • Pla d’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020
· Actuació: establir un marc normatiu adequat que fomenti la rehabilitació energètica de l’edifici. 
Ha d’incentivar no només una demanda més gran de serveis de rehabilitació basats en criteris d’eficièn-
cia energètica, sinó també afavorir una oferta més elevada com, per exemple, el desenvolupament de 
materials per rehabilitar edificis que siguin energèticament eficients.

Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya 

Pla Renove d’aparells d’aire condicionat i calderes de condensació



59

Sessions de treball i reflexió sobre rehabilitació 
i eficiència energètica del parc d’edificis de Barcelona

Annexos

Barcelona

Normativa
2011 - Ordenança del medi ambient de Barcelona
· Regula l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar (ACS i fotovoltaica) 
en edificis de nova planta o construccions, rehabilitació o canvi d’ús integral.

Planificació estratègica
2016 - Estratègia per a la rehabilitació urbana a Barcelona
Esdevé el full de ruta de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de rehabilitació urbana, d’edificis i 
habitatges per al període 2016-2019 (inclou 235.800.000 euros en previsió d’inversió).

2016 - Pla de barris de Barcelona 2016-2020
Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat / edificis vulnerables: orientat a actuar sobre 
causes estructurals que propicien la persistència a no rehabilitar ni mantenir els edificis d’habi-
tatges.
· Intervenció en sectors vulnerables (amb una atenció especial en els aspectes físics, socials i 
econòmics)
· Gestió específica de l’acompanyament de les comunitats i de l’elaboració de convenis
· Intervenció dels agents implicats o la transversalitat amb altres programes existents

2016 - Mesura de govern: Transició cap a la sobirania energètica
· 3.8 Rehabilitació d’edificis i nova edificació

2016 - Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025
· D1. Ampliació del coneixement de l’estat del parc d’habitatges privat
· D2. Establiment d’una política de rehabilitació enfocada al dret a l’habitatge
· D2.1 Promoció de la cultura de manteniment i rehabilitació d’habitatges
· D2.3 Ajuts a la rehabilitació
· D2.4 Establiment de mecanismes actius de rehabilitació
· D3. Millora de la capacitat d’intervenció de la política de rehabilitació
· D3.1 Implantació de nous mecanismes per facilitar el finançament de les rehabilitacions (etcè-
tera)

2016 - Programa d’Actuació Municipal 2016-2019
· 1.6.7. Crear un fons públic que promogui el lloguer accessible, el cohabitatge i la rehabilitació
· 1.6.21. Impulsar la rehabilitació energètica dels edificis, l’eficiència energètica en els nous habi-
tatges i la reducció de la seva petjada ecològica
· 2.1.2. Impulsar l’economia verda i circular, especialment la rehabilitació energètica i les energies 
renovables
· 3.5.11. Estratègia per l’eficiència energètica i la rehabilitació dels edificis municipals

2017 - Mesura de govern: Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona (2017-
2019 i 2020-2030

2018 Pla Clima 2018 – 2030
· Línia d’acció 1: Objectiu pobresa energètica: rehabilitació de 94.000 habitatges fins a l’any 2030.
· Línia d’acció 4: Rehabilitar el 20% dels edificis residencials de més de 40 anys fins a l’any 2030. 
Sovint la normativa específica en matèria energètica es basa en la tecnologia i no tant en les pres-

tacions.
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Fitxa temàtica 7: Marc financer

Instrument Subvencions i ajuts Bonificacions fiscals

Mesura
Estratègia de rehabilitació 2016-2019 - Mesura de 
govern de rehabilitació urbana

Ordenances fiscals

Eina/es

· Programa d’ajuts econòmics i financers per a la re-
habilitació d’habitatges i edificis

· Ajuts del programa d’arranjament d’habitatges per a 
persones en situació de vulnerabilitat

· Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns 
immobles
· Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres

Organisme Consorci de l’Habitatge de Barcelona Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

Període de validesa 2016-2019 2017

Pressupost
236 M€ (80 M€ sector residencial) – Dotació inicial 
2018 (14.395.000 €)

-

Mecanisme

Àmbits d’actuació (ajuts a la rehabilitació del parc 
privat):

· Promoure la rehabilitació d’edificis, promoure la re-
habilitació d’habitatges, promoure l’estalvi i l’eficiència 
energètica, promoure la generació d’energia renova-
ble, aconseguir habitatges de lloguer assequible.

Programes prioritaris:

· Rehabilitació energètica: reducció del consum i 
millora de l’eficiència energètica dels edificis: façanes, 
cobertes, mitgeres i celoberts; terrats verds; instal·la-
ció d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar; 
posada en marxa de plaques solars obsoletes; aigua 
directa sanitària; centralització d’instal·lacions i subs-
titució de serveis de subministrament per altres de 
més eficients.

· Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis 
que no en tinguin i supressió de barreres arquitectò-
niques en escales i vestíbuls.

· Patologies estructurals: obres per a la reparació 
de patologies estructurals en edificis.

· Rehabilitació arquitectònica d’elements co-
muns: escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions 
generals comunes com ara les xarxes següents: 
sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, 
elèctrica, de gas, instal·lacions contra incendis; l’en-
dreçament d’antenes, aparells d’aire condicionat; la 
retirada d’elements obsolets de fibrociment, etcète-
ra.

· Actuacions a l’interior d’habitatges que es po-
sin a disposició de la Borsa de Lloguer Social de 
Barcelona: obtenció de l’habitabilitat, adequació de 
les instal·lacions existents de l’interior de l’habitatge, 
sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’interior de 
l’habitatge, adaptació de la mobilitat de l’interior de 
l’habitatge.

1. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
béns immobles 

Art. 9è. Bonificacions 

En el cas de noves construccions i obres de rehabi-
litació integral, es tindrà dret a una bonificació del 
90% de la quota íntegra de l’impost, sempre que els 
interessats ho sol·licitin abans d’iniciar-se les obres, de 
conformitat amb l’article 73è.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota ín-
tegra de l’impost els béns immobles destinats a ha-
bitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent 
del sol, durant els tres períodes impositius següents 
a la instal·lació.
. 

2.1. Ordenança fiscal reguladora de l’impost so-
bre construccions, instal·lacions i obres

Art. 7è. Bonificacions 

Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de 
l’impost les construccions, instal·lacions i obres que in-
corporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia solar, sempre que aquestes actuacions no 
s’integrin en obres o construccions d’abast general ni 
es facin als immobles obligatòriament, per prescripció 
legal. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicio-
nada al fet que les instal·lacions per a producció de ca-
lor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació 
corresponent de l’Administració competent.

Resultats
Objectiu: 94.000 habitatges de més de 40 anys rehabilitats el 2030 (una mitjana de 6.714,3 a l’any); 80.000 en 
el període 2016-2019 (57.800 habitatges procedents del sector privat).

Des de l’aprovació de les bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelo-
na, el desembre del 2009, per la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, tots els ajuts a la 
rehabilitació a la ciutat s’han fet sota el criteri de “convocatòria única” per part del Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona, que té aquesta competència. Les bases van sorgir com a resposta a la situació anterior, que 
es presentava massa complexa, amb administracions diferents actuant en un mateix territori, amb norma-
tives i criteris diferents per atorgar els ajuts i llocs diferents on tramitar-los. Les convocatòries d’ajuts a la 
rehabilitació del Consorci persegueixen un model més senzill en la tramitació de sol·licituds i volen millorar 
i agilitzar la gestió dels ajuts, mitjançant actuacions proactives de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge.
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2016 2017

Actuacions Inversió total Inversió publica Actuacions Inversió total Inversió publica

EE.E. Mesures actives 9 255.086,73 110.674,24 48 896.920,16 504.229,70

Foment de la sostenibilitat 9 255.086,73 110.674,24 48 896.920,16 504.229,70

EE.E. Mesures actives 203 640.000 110.674,24 209 5.818.468,68 2.348.198,19

EE-Celoberts 2 58.416,46 58.416,46 1 41.256.83 10.314,26

EE-Façana 55 1.742.737,91 1.742.737,91 42 1.686.040,54 679.793,76

Parets mitgeres 31 714.874,92 714.874,92 23 588.628,12 240.594,79

Terrats/coberta 115 3.506.824,20 3.506.824,20 143 3.502.543,38 1.417.495,38

EE.E. Mesures actives 212 6.278.940,22 2.864.646,80 257 6.715.388,84 2.852.427,89

Resultats 2015 2016
Nombre d’edificis rehabilitats 635 790

Nombre d’habitatges rehabilitats 10.358 12.337

Subvenció concedida (en €) 27.656.285,10 25.431.083,56

Pressupost d’obres (en €) 58.960.548,31 72.004.836,68

2018 Total

Actuacions Inversió total Inversió publica Actuacions Inversió total Inversió publica

EE.E. Mesures actives 56 920.619,02 588.739,90 113 2.072.625,91 1.203.643,84

Foment de la sostenibilitat 56 920.619,02 588.739,90 113 2.072.625,91 1.203.643,84

EE.E. Mesures actives 112 3.079.303,93 1.095.461,69 524 14.921.626,10 6.197.632,44

EE-Celoberts 3 99.673,29 39.522,49

EE-Façana 28 1.028.879,60 377.901,82 125 4.458.658,05 1.855.923,23

Parets mitgeres 9 192.410,05 67.249,01 63 1.495.913,09 650.366,06

Terrats/coberta 75 1.858.014,28 650.310,86 333 8.867.381,67 3.651.820,66

EE.E.Mesures actives 168 3.999.922,95 1.684.201,59 637 16.994.252,01 7.401.276,28

Oficina de l'Habitatge
Registre i 

adjudicacions Ajut al lloguer
Borsa 

d’habitatges Rehabilitació
Ús digne de
l’habitatge

Cèdules
 d’habitabilitat Total

Ciutat Vella 9.752 13.738 989 712 4.488 575 30.254

L’Eixample 5.445 9.905 1.195 788 3.147 295 20.775

Sants-Montjuïc 6.599 12.134 642 581 3.251 140 23.347

Les Corts 3.177 5.009 600 106 1.354 96 10.342

Sarrià - Sant Gervasi 2.346 4.679 243 1.034 1.739 298 10.339

Gràcia 3.169 6.674 413 351 2.040 109 12.756

Horta-Guinardó 4.239 9.991 657 696 3.013 128 18.724

Nou Barris 12.397 21.127 1.607 804 5.954 349 42.238

Sant Andreu 5.118 8.463 853 624 2.213 521 17.792

Sant Martí 14.585 13.801 1.398 780 4.588 552 35.704

Total 66.827 105.521 8.597 6.476 31.787 3.063 222.271

Actuacions de rehabilitació que impliquen actuacions energètiques

Relació d’accions que s’han dut a terme durant l’any 2016

Resultats de rehabilitació a Barcelona

Font: Agència Local d’Energia de Barcelona.

Font: Memòria d’activitat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, 2016.

Font: Carta de Serveis de l’Habitatge
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Districte Expedients Cohesió social Habitatges Subvenció Pressupost

Ciutat Vella 84 1 949 2.202.469,37 € 6.417.262,60 €

L’Eixample 167 1 3002 4.769.411,89 € 15.286.702,03 €

Sants-Montjuïc 84 2 1245 2.878.832,04 € 7.355.425,52 €

Les Corts 31 774 1.068.698,34 € 3.978.977,60 €

Sarrià - Sant Gervasi 75 3 873 2.133.719,73 € 8.279.033,71 €

Gràcia 70 1 928 1.410.765,94 € 3.986.746,07 €

Horta-Guinardó 81 3 1009 1.877.344,11 € 4.898.987,59 €

Nou Barris 87 5 1683 6.431.012,37 € 14.968.436,75 €

Sant Andreu 37 2 589 914.109,96 € 2.454.864,73 €

Sant Martí 74 1 1285 1.744.719,81 € 4.378.400,08 €

Total 790 19 12.337 25.431.083,56 € 72.004.836,68 €

Programa Actuació Actuacions Pressupost Subvenció

A.1 Obres 
estructurals

Fonaments, estructura vertical i 
horitzontal

202 23.619.490,63 € 10.775.853,35 €

A.2 Obres no estructurals Façanes 371 13.910.775,50 € 3.018.398,36 €

Terrats 176 4.196.849,18 € 1.701.780,74 €

Mitgeres 51 792.438,09 € 368.912,77 €

Celoberts 186 3.052.047,50 € 661.873,02 €

Vestíbuls i escales 79 1.638.236,22 € 381.875,91 €

A.3 Accessibilitat Ascensors 142 10.958.444,88 € 5.250.360,47 €

Supressió de barreres amb itinerari i 
noves parades

72 1.582.111,78 € 391.687,65 €

A.4 Instal·lacions Instal·lacions generals comunes 175 3.158.694,61 € 789.604,13 €

Unificació d’antenes de TV 10 27.035,32 € 5.700,06 €

Reordenació d’aparells d’aire condicionat 2 12.634,45 € 3.158,62 €

Incorporació de noves tecnologies

Instal·lació contra incendis

Aigua directa 49 595.624,24 € 196.315,66 €

A.5 Sostenibilitat i rehabi-
litació energètica

Millora d’aïllament tèrmic i acústic 78 2.422.540,76 € 991.988,56 €

Instal·lació d’energies alternatives

B.1 Habitabilitat Obtenció d’habitabilitat 46 410.318,18 € 332.929,53 €

Adequació d’instal·lacions existents

Sostenibilitat i rehabilitació energètica

Adaptació per a mobilitat interior

Altres ITE 233 395.769,86 € 389.085,23 €

Ajuts individuals 20 4.735.886,10 € 95.815,61 €

Informe previ 8 458.917,45 € 75.763,89 €

Actuacions no permeses 90 59.020,97 € 0,00 €

Total 19 1.990 72.004.836,68 € 25.431.083,56 €

Pressupostos de les atencions que s’han dut a terme durant l’any 2016

Detall de les actuacions que s’han dut a terme en cadascun dels programes de la convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació del 2016

Font: Memòria d’activitat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, 2016

Font: Memòria d’activitat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, 2016.
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Direcció de Serveis de 
Prevenció

Defineix i gestiona els 
estàndards de millora de la 

percepció de la seguretat als 
espais comunitaris i públics

Universitat i centres de 
recerca

Fan recerca en l’àmbit de 
la rehabilitació energètica: 

UPC, La Salle, ITEC, etcètera

Federació d’Associacions 
de Veïns i Veïnes

Representen el col·lectiu 
d’usuaris i beneficiaris de la 

rehabilitació energètica

 Foment de Ciutat, SA

Coordina i gestiona el Pla de 
barris i el pla “Dintres”

 Observatori BCN per a la 
Rehabilitació Arq. (OBRA)

Duu a terme tasques d’as-
sessorament en matèria de 

rehabilitació energètica

Comissió de Rehabilitació i 
Mant. d’Edificis (RIME)

Promouen la qualitat en 
la rehabilitació d’edificis i 

habitatges

Gerència de Presidència i 
Economia

Porta la direcció executiva 
dels serveis d’economia i 

hisenda municipal

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC)

Gestiona ajuts i fa rehabi-
litació en el seu propi parc 
d’edificis (p. ex., Canyelles)

Associacions, gremis i 
cambres de comerç

Executen la rehabilitació 
d’edificis. Publiquen infor-
mes i organitzen jornades 

de debat

Gerències de Districte

Exerceix la direcció executiva 
del Districte i la coordinació 
amb els òrgans municipals

Col·legis professionals

Assessoren i defineixen com 
dur a terme la rehabilitació: 

COAC, CAATEEB, CAFBL

Entitats bancàries i finan-
ceres

Disposen d’instruments i 
finançament àgils per a la 
rehabilitació (p. ex., Banc 

Sabadell)

Consell de l’Habitatge 
Social de Barcelona (GTR)

Seguiment i avaluació del 
compliment dels plans de 
rehabilitació de la ciutat

Institut Munic. de Paisatge 
Urbà i Qual. de Vida (IMPU)

Gestiona la tramitació d’ajuts 
a la rehabilitació i millora del 

parc d’edificis

 Gerència d’Habitatge

Coordina els diversos 
operadors pel que fa a 

l’habitatge

 Gerència d’Ecologia 
Urbana

Dirigeix, planifica i coordina 
les actuacions relacionades 
amb rehabilitació recollides 

al PAM

Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona (CHB)

Planifica actuacions de re-
modelació i rehabilitació de 
barri. Oficines d’Habitatge

Institut Municipal 
d’Urbanisme (IMU)

Executa les actuacions ur-
banístiques de l’Ajuntament 

i promou la regeneració 
urbana

Institut Municipal de 
l’Habitatge (IMHAB)

Col·labora en la redacció 
d’ajuts a la rehabilitació i 

millora del parc d’edificis de 
la ciutat

Agència Local d’Energia de 
Barcelona (AEB)

Defineix criteris de rehabili-
tació en clau energètica

Àrea de Drets Socials

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Altres organismes municipals

Organismes públics no municipals

Entitats privades i ciutadania

Fitxa temàtica 8: Agents i governança

A Barcelona, tot un conjunt d’agents i entitats, tant públics com privats, participen en la rehabilitació 
d’edificis i habitatges. Aquesta fitxa fa un recull i una síntesi breus dels agents, i les seves funcions, 
que participen d’una manera o una altra en matèria de rehabilitació del parc d’edificis residencial de 
la ciutat. Així mateix, la fitxa també inclou la participació dels agents en les diverses fases del procés 
de rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica a la ciutat, i para una atenció especial a una actua-
ció concreta: el programa de rehabilitació adreçat a finques d’alta complexitat (en concret, l’actuació 
al barri Besòs-Maresme, específicament l’acció centrada en el procés de rehabilitació energètica).

Mapa d’agents - Rehabilitació energètica d’edificis i habitatges a Barcelona
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Consell de l’Habitatge 
Social de Barcelona (GTR)

Consell de l’Habitatge 
Social de Barcelona (GTR)

Junta de Portaveus

 Gerència d’Habitatge Comissió de Govern

Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona (CHB)

Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona (CHB)

Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona (CHB)

Comissions del Consell 
Municipal

Institut Municipal de 
l’Habitatge (IMHAB)

Ple del Consell Municipal

Institut Munic. de Paisatge 
Urbà i Qual. de Vida (IMPU)

Institut Munic. de Paisatge 
Urbà i Qual. de Vida (IMPU)

 Gerència d’Ecologia 
Urbana

Institut Municipal 
d’Urbanisme (IMU)

Agència Local d’Energia de 
Barcelona (AEB)

 Foment de Ciutat, SA

 Observatori de BCN per 
a la Rehabilitació Arq. 

(OBRA)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC)

Agents públics

Altres agents

Reformulació
Agència Local d’Energia de 

Barcelona (AEB)

 Foment de Ciutat, SA

Gerència de Presidència i 
Economia

Gerències de Districte

Observatori de BCN per 
a la Rehabilitació Arq. 

(OBRA)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC)

Federació d’Associacions 
de Veïns i Veïnes

 Comissió de Rehabilitació 
i Mant. d’Edificis (RIME)

Associacions, gremis i 
cambres de comerç

Entitats bancàries i finan-
ceres

Universitat i centres de 
recercaCol·legis professionals

Institut Munic. de Paisatge 
Urbà i Qual. de Vida (IMPU)

Fases i agents participants en la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges a 
Barcelona

Definició de l’agenda 
pública Formulació Implementació Seguiment 

i avaluació

Identificació i decisió del 
problema que cal resoldre

Definició del problema, 
disseny i legitimació de 

solucions

Posada en marxa de les 
accions previstes en la solució 

formulada

Correcció d’accions 
executades, redefinició de 

criteris, etcètera

Identificació i decisió del 
problema que cal resoldre
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ETSAB UPC
Estudi de vulnerabilitat 

residencial

Ivàlua
(Inst. Català d’Avaluació de 

P. P.)

Fases i agents participants en la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges a 
Barcelona

Definició de l’agenda 
pública Formulació Implementació Seguiment 

i avaluació

Comissió de Govern
Inclusió a l’agenda pública

Consell assessor
Vetlla pel funcionament del pla

Comitè de pilotatge
Coordina Deptartaments i 

Àrees municipals

Grup impulsor 
(veïnat/entitats)

Seguiment i participació
Diversos agents

Agents diversos Redacció del 
pla (Besòs i Maresme)

Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona (CHB)

Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona (CHB)

Agent implicat en la 
rehabilitació

Identificació i decisió del 
problema que cal resoldre

Definició del problema, 
disseny i legitimació de 

solucions

Posada en marxa de les 
accions previstes en la solució 

formulada

Identificació i decisió del 
problema que cal resoldre

Institut Munic. de Paisatge 
Urbà i Qual. de Vida (IMPU)

Agent implicat en la 
rehabilitació

Agència Local d’Energia de 
Barcelona (AEB)

Agent implicat en la 
rehabilitació

 Foment de Ciutat, SA
Gestió i coordinació del Pla 

de barris

 Foment de Ciutat, SA
Lidera l’elaboració del Pla de 

barris

 Foment de Ciutat, SA
(Consell d’Administració)

Gerències de Districte
Participa en l’elaboració del 

Pla de barris

Departament d’Estudis i 
Programació

(Gabinet Tècnic de 
Programació)

Gerències de Districte
Agent implicat en la 

rehabilitació

BIMSA
Execució de les obres 

Direcció de Serveis de 
Prevenció

Agent implicat en la 
rehabilitació

Associacions de veïns i 
veïnes / Entitats

Participen en l’elaboració del 
Pla de barris

Empreses 
subcontractades

Informació, mediació, 
dinamització…

Pla de barris de Barcelona 2016-2020: Programa de rehabilitació adreçat a finques d’alta complexitat 
(Besòs i Maresme – Acció 14 “Rehabilitació”)

Districte de Sant Martí

El Besòs i el Maresme

Ajuntament de Barcelona
Àrees

Consorci d’Educació 
de Barcelona

Comitè de pilotatge

Taula de 
seguiment 
tècnic

Barcelona Activa

Agència de Salut Pública 
de Barcelona

Barcelona d’Infraestructures 
Municipals

Barcelona Regional

Consorci del Besòs

Institut 
Infància

Entitats, veïns i 
veïnes

Tècnic de barri

Pla Comunitari 

Tècnic de 
“Salut als 
barris”

Direcció de 
Serveis a les Persones
Districte de Sant Martí

Gerència
Districte de Sant 
Martí

Direcció Territorial 
de Serveis Socials
(IMSS)

Oficina 
de l’Habitatge

IMEB
Institut Municipal de l’Educació 
de Barcelona

IMPUQV
Institut Municipal del Paisatge Urbà 
i la Qualitat de Vida

IBE
Institut Municipal 
de Barcelona EsportsICUB

Institut de Cultura 
de Barcelona

PMHB
Patronat Municipal 
de l’Habitatge

IMSS
Institut Municipal 
de Serveis Socials

IMMB
Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona

Departament de 
Comunicació
Districte de Sant Martí

Direcció de Serveis 
de Llicències i Espai Públic
Districte de Sant Martí

Comissionat d’Economia Cooperativa 
Social i Solidària, i Consum

Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI

Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat

Equip de Govern

Pla de 
Desenvolupament 
Local
Barcelona Activa

Consell Assessor

Acord ciutadà

Centre de 
Serveis Socials

Equipaments 
de proximitat

Grup impulsor
del Pla de Barris

Oficina 
Pla de Barris

Dispositiu de barri

IMPJB
Institut Municipal de Parcs i Jardins 
de Barcelona
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Organisme / Agent / Iniciativa
Paper que exerceix en l’àmbit de la rehabilitació 

energètica a la ciutat

Gerència d’Habitatge: gerència dependent de la Gerència de 
Drets Socials que dirigeix les actuacions en matèria d’habitatge que 
duen a terme els operadors municipals adscrits. Coordina els ope-
radors territorials municipals o supramunicipals pel que fa a l’habi-
tatge.

Entre les funcions de la gerència s’inclou una rehabilitació dels 
habitatges socialment proactiva i ecològicament eficient, així 
com el compliment del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 
2016-2025 i l’Estratègia per a la rehabilitació urbana de la ciu-
tat de Barcelona, que inclou diverses actuacions previstes en 
l’àmbit de la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat (D2. 
Establiment d’una política de rehabilitació enfocada al dret a 
l’habitatge; D2.1. Promoció de la cultura de manteniment i re-
habilitació d’habitatges; D2.3, Ajuts a la rehabilitació, etcètera).

Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB): entitat inte-
grada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
(dependent de l’Àrea de Drets Socials) que treballa per a la millora 
dels serveis relacionats amb l’habitatge a la ciutat.

És l’organisme encarregat de publicar i difondre els ajuts a la 
rehabilitació i la millora del parc d’edificis de la ciutat, un dels 
instruments principals en matèria de rehabilitació energètica 
que hi ha a Barcelona. És també l’encarregat de planificar les ac-
tuacions de remodelació i rehabilitació de barris i de programar 
i promoure la rehabilitació, la reparació i la millora dels barris de 
promoció pública existents.

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB): 
ens dependent de l’Àrea de Drets Socials dedicat a la gestió de l’habi-
tatge públic i privat de la Borsa de Lloguer de Barcelona.

Participa en la redacció dels ajuts a la rehabilitació i la millora 
del parc d’edificis de la ciutat.

Consell de l’Habitatge Social: òrgan consultiu i de participa-
ció sobre la política d’habitatge a la ciutat, dependent del Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona. Està format per més d’una seixantena 
de membres, en representació de la Generalitat i l’Ajuntament, dels 
grups polítics municipals, d’organismes i empreses públiques rela-
cionades amb la planificació i la construcció d’habitatges, dels con-
sells sectorials de participació municipals, etcètera 

Grup de treball de rehabilitació: aquest grup de treball té com a ob-
jectiu traslladar el debat amb els membres del Consell sobre les 
conclusions i propostes fetes respecte de les convocatòries d’ajuts a 
la rehabilitació que es convoquen en el marc de l’Observatori Barce-
lona per a la Rehabilitació Arquitectònica. 

Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya: és una 
iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalun-
ya (CCOC), destinada a promoure la qualitat en aquesta especialitat 
de la construcció. 

Una de les funcions del Consell és seguir i avaluar el compli-
ment dels plans de rehabilitació de Barcelona. El Grup de Tre-
ball de Rehabilitació fa propostes per a les convocatòries d’ajuts 
a la rehabilitació que fa la ciutat. Entre els membres del Consell, 
s’hi pot trobar el RIME, un dels representants principals del sec-
tor privat i, més concretament, del sector de la construcció.

Foment de Ciutat, SA: és una societat municipal adscrita a la 
Gerència Municipal de l’Ajuntament, que, com a encàrrec principal, 
coordina i gestiona el Pla de barris de Barcelona, un programa mu-
nicipal que pretén lluitar contra les desigualtats a diversos barris de 
la ciutat des d’una visió global i interdisciplinària, i que actua d’una 
manera integral en setze barris de Barcelona. Foment de Ciutat tam-
bé gestiona el pla “Dintres”, que té com a objectiu principal combatre 
l’assetjament immobiliari, que va en augment a Ciutat Vella, i vetllar 
pel deure de conservació de l’edificació, a través d’una implicació 
intensa, per part de l’Administració, en la rehabilitació del parc re-
sidencial del districte.

El Pla de barris inclou el programa de rehabilitació de finques 
d’alta complexitat / edificis vulnerables, orientat a actuar sobre 
les causes estructurals que propicien la persistència a no 
rehabilitar ni mantenir els edificis d’habitatges. El pla “Dintres” 
actua en la rehabilitació del parc residencial de la ciutat, ja 
que intervé en els interiors dels habitatges (vetllant per les 
condicions de vida de les persones que viuen a les finques) 
i assumeix la iniciativa de la rehabilitació i el seguiment de la 
seva execució aprofitant els instruments i les figures legals, 
de caràcter urbanístic i en matèria d’habitatge, que s’han anat 
succeint en els darrers anys.

Observatori Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectò-
nica (OBRA): associació que aglutina diverses entitats encapçala-
des pel consistori —col·legis professionals i gremis del sector, de 
l’àmbit acadèmic i veïnal—. Pretén potenciar la innovació, la promo-
ció i la difusió de la rehabilitació d’edificis i esdevenir un punt de tro-
bada dels actors principals de la ciutat de Barcelona que interactuen 
en aquest àmbit.

Ha participat en la redacció de l’Estratègia per a la rehabilitació 
urbana de la ciutat de Barcelona.


