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1.1.1. Antecedents i context

Barcelona ha iniciat la transició cap a un model energètic més sostenible i treballa per maximitzar la 
generació d’energia per mitjà de recursos renovables locals i, alhora, reduir el consum d’energia final 
amb l’aplicació de mesures d’estalvi i fent un ús més intel·ligent dels recursos en totes les activitats i 
els serveis que duu a terme. L’energia i el canvi climàtic han passat de ser àmbits sectorials de treball 
a convertir-se en eixos prioritaris d’actuació de la ciutat de Barcelona. 

L’any 2015, la ciutat va presentar el Compromís de Barce-
lona pel clima amb la finalitat de definir el full de ruta de la 
ciutat en relació amb el canvi climàtic i en el qual es com-
prometia a reduir les emissions per capita en un 40% res-
pecte al 2005 abans de l’any 2030. D’altra banda, el mes 
de juliol de 2016, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la 
Mesura de govern de transició cap a la sobirania energè-
tica, en la qual es marquen els eixos i les línies d’actuació 
prioritaris sobre els quals cal actuar per transitar cap a un 
nou model energètic: la diagnosi i la planificació, l’estalvi 
i l’eficiència energètica, la generació renovable i local, la 
garantia dels subministraments energètics i la capacitació 
i la cultura energètica. 

L’any 2017, Barcelona va signar també el compromís del 
Pacte d’alcaldes/esses per l’energia i el clima, va assumir 
el mateix compromís pel que fa a reducció d’emissions i 
es va obligar a redactar un pla que integrés la mitigació 
i l’adaptació al canvi climàtic i la justícia climàtica sota la 

COMPROMÍS DE BARCELONA 
PEL CLIMA (2015)

1.1
D’on venim i on anem

mateixa estratègia. A més a més, la ciutat també es va comprometre a ser neutra en carboni l’any 
2050 mitjançant la signatura del Deadline 2020, un full de ruta promogut per la xarxa de ciutats C40 
Cities. 

El Pla Clima de Barcelona 2018-2030 és, doncs, el document que dona continuïtat al Compromís de 
Barcelona pel clima i, alhora, dona resposta als compromisos del Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia 
i el clima. Aquest pla transversal, que integra les estratègies d’adaptació, mitigació, justícia climàtica 
i impuls a l’acció ciutadana, es marca uns objectius encara més ambiciosos i es proposa, com a ob-
jectiu per a l’any 2030, la reducció del 45% de les emissions per capita comptabilitzades l’any 2005, i 
al mateix temps s’alinea amb els valors marcats per la Llei de canvi climàtic de Catalunya, de caràcter 
autonòmic. Aquest objectiu intermedi per al 2030 ha de permetre trencar la dinàmica actual de 

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
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Per complir els objectius de reducció d’emissions adoptats per la ciutat i avançar cap a un nou model 
energètic, Barcelona ha de rehabilitar el 20% del parc d’habitatges de més de 40 anys, fet que equival 
a rehabilitar prop de 94.000 habitatges fins a l’any 2030. 

Desde de fa uns quants anys s’han promogut diverses mesures al voltant de l’impuls a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges, com la publicació anual d’una convocatòria de subvencions. Aquestes subven-
cions, tot i ser una eina interessant en la promoció i l’impuls de la rehabilitació a la ciutat, no són su-
ficients per donar compliment als objectius de rehabilitació marcats i cal que es complementin amb 
altres línies d’actuació i estratègies. 

Una mirada global al mapa de governança de la ciutat en matèria de rehabilitació d’edificis permet 
identificar el gran nombre d’agents que intervenen actualment en el procés de rehabilitació (organis-
mes, institucions, particulars, etcètera). Les singularitats i els petits problemes que es puguin detec-
tar en cada part d’aquest procés es van acumulant i fan que, en conjunt, s’observi un procés que té 
dificultats importants per ser eficaç i eficient a l’hora d’aconseguir objectius de la magnitud i l’ambició 
dels que es proposen. 

Des de la seva posició, cada agent actua amb la més bona intenció i amb l’ànim de fer les coses de la 
millor manera, però un repte de l’envergadura que s’està plantejant requereix una visió de conjunt  i 
una acció integrada, que sàpiga reconèixer la globalitat del procés i la seva complexitat, atenent a les 
singularitats. No es tracta de fer més, sinó de fer-ho diferent.

Des de l’Agència d’Energia de Barcelona es va detectar, doncs, la necessitat de repensar i replantejar 
d’una manera global i amb una mirada de conjunt el procés de rehabilitació d’edificis que actualment 
es porta a terme a la ciutat, i com aquest procés pot ser una oportunitat per a la millora energèti-
ca, amb la finalitat d’aconseguir els objectius ambiciosos que la ciutat de Barcelona es proposa en 
aquest àmbit. Per fer-ho, es va plantejar un cicle de sessions de treball de reflexió i anàlisi al voltant 
del concepte de rehabilitar amb criteris d’eficiència energètica el parc d’edificis de la ciutat de Barce-
lona. Es va a proposar fer-ho des d’un exercici d’aixecar la mirada”, abans d’intentar actuar sobre un 
àmbit en concret o desembocar en mesures específiques i puntuals. En aquest context es considera 
que només amb una visió integral de la problemàtica és possible valorar adequadament el conjunt 
de la rehabilitació com a procés, el seu funcionament i analitzar-ne la viabilitat futura.

El cicle de sessions de treball, que va començar el mes de març del 2018, va tenir un enfocament i 

PLA CLIMA 2018-2030

1.1.2. Per què un cicle de jornades sobre rehabilitació energètica?

consums i emissions i arribar a l’any 2050 amb valors de 
neutralitat.

En concret, la reducció d’emissions de GEH per capita en 
un 45% es planteja a través dels objectius següents:

· Reduir en un 20% la mobilitat en vehicle privat de motor
· Quintuplicar la generació solar local
· Rehabilitar energèticament el 20% dels edificis residen-
cials de més de 40 anys.

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
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una dinàmica participatius, i va aplegar més d’una trentena de persones de les administracions públi-
ques local, provincial i autonòmica, col·legis professionals, universitats i centres de recerca, empreses 
privades i organitzacions del tercer sector. 

Durant un any els participants del cicle es van reunir diverses vegades per tal de debatre i identificar 
un conjunt de propostes encaminades a assolir l’objectiu de la rehabilitació del parc d’edificis de la 
ciutat. Els resultats d’aquest cicle de sessions, així com les discussions que s’hi van dur a terme, es 
recullen en la publicació que es presenta aquí.
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L’àmbit normatiu
Relacionat amb les eines de regulació, com el Codi tècnic de l’edificació (CTE) 
o la Llei d’ordenació de l’edificació, entre d’altres, juntament amb legislacions i 
polítiques d’àmbit fiscal o energètic que no estan adaptades a la realitat de la 
rehabilitació i que, en molts casos, suposen més una barrera que una oportu-
nitat.

L’acció de rehabilitar porta implícita la idea de recuperar, de reutilitzar, i no només des del punt de 
vista físic i material. La rehabilitació està lligada a processos de fases, agents implicats i recursos 
compromesos diversos. En aquest cicle de jornades s’ha treballat des d’aquesta perspectiva, la dels 
processos, per identificar procediments, metodologies o formes d’actuar en matèria de rehabilitació 
d’edificis que es puguin reivindicar, i s’han valorat les accions o els procediments necessaris per 
donar continuïtat a allò que funciona bé o per reconduir i optimitzar el que no acaba de ser reeixit.

Aquest plantejament reconeix el que s’anomena model de rehabilitació i identifica els elements que 
el componen i la forma en què haurien de funcionar. Prenent com a referència els treballs duts a 
terme des de fa gairebé una dècada pel Grup de Treball sobre Rehabilitació (GTR), es va identificar 
que un model de rehabilitació a escala urbana suposa el desplegament d’una sèrie d’accions, agents 
i tasques que es poden agrupar en tres grans àmbits.

1.2.2. Planejament general 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 serveixin de base per a la definició d’un full de ruta per al des-
envolupament de futurs projectes i intervencions a la ciutat en matèria de rehabilitació i eficiència 
energètica del parc d’edificis.

1.2.1. Objectiu del cicle de sessions

1.2
Síntesi de l’estructura i 
els continguts del cicle
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L’àmbit operatiu
Implica els diversos agents que intervenen en el model, dels organismes pú-
blics als privats, passant pels centres de recerca o les ONG, entre d’altres, tots 
amb interessos i àmbits diferents, però que necessàriament s’hauran d’articu-
lar, de manera que aportin la seva experiència i el seu valor en benefici dels 
objectius plantejats.

L’àmbit financer
S’hi aglutinen les figures, modalitats i fons que permetrien sumar recursos 
econòmics per emprendre accions de rehabilitació, com ara les subvencions, 
les ajudes parcials o els crèdits, entre d’altres.

Conclusions 
base per full

 de ruta

convidat/da

convidat/daexpert/a

expert/aespecialista
moderador/a

convidat/da

convidat/daexpert/a

expert/aespecialista
moderador/a

convidat/da

convidat/daexpert/a

expert/aespecialista
moderador/a

Sessió 1:
Diagnosi del model d’actuació

Sessió 2:
Casos d’èxit en rehabilitació

Sessió final
Conclusions i propostes 

caracteritzades

Sessió 4:
Anàlisi de propostes

Sessió 3:
Rehabilitació i vulnerabilitat

taller SO
- ALEB

ALEB +
Ajuntament

convidat/da

expert/a

expert/a

expert/a

especialista
moderador/a

convidat/da

convidat/da

El reconeixement i la consideració d’aquests àmbits va servir per estructurar el debat i organitzar 
i concretar les conclusions del treball que serviran de base per definir un full de ruta que permeti 
posar-les en pràctica.

1.2.3. Estructura i contingut

El cicle es va compondre d’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 provinents del sector públic i privat 
i del tercer sector, i vinculades a la rehabilitació d’habitatges i edificis.

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

1.2.4. Assistents a les sessions: experts i convidats

El cicle de sessions va tenir un caràcter predominantment tècnic i, per aquesta raó, es va configurar 
un “grup de treball” compost per persones expertes en la temàtica tractada i altres persones convi-
dades procedents de l’àmbit que es treballava.

Amb una participació mitjana de setze assistents per sessió, el cicle va reunir, en un total de quatre 
ocasions, persones d’àmbits i procedències diversos, tant dels sectors públic i privat com del tercer 
sector, per garantir la màxima diversitat d’opinions i visions sobre la temàtica.

En conjunt, el 58% dels assistents provenia del sector públic (el 33% del sector local, el 14% de l’ad-
ministració supralocal i l’11% de l’administració autonòmica), el 17% provenia del sector privat o de 

A continuació es presenta el contingut que es va debatre en cadascuna de les sessions de treball:
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Sector de procedència dels assistents a les 
sessions

Font: elaboració pròpia

gremi o associació d’empreses 3%

organització del
tercer sector 13%

empresa
privada 10%

col·legi
professional 
7%

universitat o
centre de 
recerca 10% administració

autonòmica 13%

administració
local 30%

admin.
supralocal 

14%

Nombre d'assistents a les sessions

Font: elaboració pròpia

0

20

15 16
13

15

10

5

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió final

19

col·legis professionals, el 17%, del tercer sector, i el 8% restant, de centres de la universitat o centres 
de recerca.
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1.3
Conclusions 

i reflexions principals
En què cal centrar els esforços?

Dels tres àmbits proposats com a aglutinadors del debat i de les seves conclusions, l’àmbit operatiu, 
per sobre del normatiu i el financer, va ser el que més propostes va generar per part dels participants 
en les sessions i sobre les quals va haver-hi més consens en la necessitat d’emprendre-les en un 
termini curt.

La primera lectura que s’extreu d’aquesta tendència és que, segons el que s’ha analitzat en les diver-
ses jornades, per sobre de les limitacions que pugui suposar la normativa que condiciona la rehabili-
tació o les dificultats per reunir i gestionar els recursos econòmics que permetin posar-la en pràctica, 
sembla clara la necessitat d’optimitzar els procediments, la interacció entre agents o la gestió que 
es requereix perquè l’acció de rehabilitar sigui eficaç en els resultats i eficient en relació amb els es-
forços i els recursos que compromet.

Així, sorgeix la necessitat de crear una figura o organisme capaç de garantir la fluïde-
sa i l’eficàcia de l’operativitat. Aquest organisme, però, ha de tenir prou capacitat i 

autonomia per eliminar barreres administratives, tècniques i logístiques en el procés 
de rehabilitació.

I els diners? D’on surten?

Des del punt de vista financer, cal considerar que la rehabilitació es duu a terme en el marc d’un 
sector, el de l’edificació, que, com a sector productiu, sobreposa la viabilitat econòmica de la seva 
activitat a la resta d’objectius. L’edificació d’obra nova atreu els grans capitals a partir d’una seqüència 
que “funciona” des de temps enrere, basada en el potencial de plusvàlua del sòl que es compra i es 
revèn repercutit —amb escreix— sobre el preu total de l’immoble que es construeix. En les actua-
cions de rehabilitació d’habitatges no hi ha sòl que ofereixi aquest atractiu de plusvàlua als inversors, 
per la qual cosa les vies de possible finançament es redueixen d’una manera dràstica. L’impuls a la 
rehabilitació, aleshores, queda supeditat a l’interès propi dels usuaris i, molt especialment, a la ur-
gència associada a la degradació de l’immoble en el temps. En aquestes condicions, objectius com 
l’atenció de la vulnerabilitat o l’eficiència energètica es veuen desplaçats respecte d’uns altres de més 
“urgents”, com ara la degradació, l’accessibilitat o la funcionalitat.

Un espai important en els debats el va ocupar l’anàlisi de les diverses figures de finançament de la 
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Es proposa donar a conèixer les solucions, les experiències d’èxit i els beneficis de la 
rehabilitació a través de campanyes de sensibilització o formació.

rehabilitació. Com es podia esperar, les ajudes o subvencions es van identificar com a qüestió crucial. 
El denominador comú en el debat va ser el fet de considerar que les subvencions, per la via de fons 
perduts i no com a eina de finançament, no són ni sembla que hagin de ser en el futur l’única via 
d’impuls a la rehabilitació. En canvi, sí que ho haurien de continuar sent per als usuaris en situació de 
màxima vulnerabilitat, ja que s’entén que han perdut la seva capacitat d’estalvi per invertir en l’habi-
tatge, així com el seu potencial d’amortització d’inversions externes —model ESCO per a l’estalvi— a 
través de la factura, ja que, probablement, el seu consum és ínfim.

Sembla necessària i oportuna la creació d’una figura de fons per promoure actua-
cions de rehabilitació, a fi d’integrar les diverses possibilitats de finançament, públic, 
privat, mixt, etcètera, en una entitat que les gestioni d’una forma conjunta i eficaç, i 

que sigui capaç de sumar altres recursos provinents d’àmbits diferents del residencial.

Es proposa com a estratègia l’impuls decidit de la rehabilitació del parc d’habitatge 
social de lloguer de l’Ajuntament, no només per donar exemple des de l’Administra-
ció sinó amb l’objectiu complementari de validar sobre el parc públic les diverses 

estratègies, models d’intervenció i propostes, com ara la regulació en el mercat del 
compliment d’un barem mínim de seguretat (o d’eficiència energètica) a l’hora de 

llogar o vendre habitatges.

Cal més regulació o normatives?

En els debats es va detectar que, si bé és clar que cal un marc normatiu nou completament adaptat a 
la rehabilitació, l’actuació no es pot supeditar al fet que aquest marc normatiu estigui completament 
desplegat i definit. Hi ha molts agents i competències molt distribuïdes i, per tant, més enllà d’espe-
rar únicament l’arribada d’una llei marc de rehabilitació, mentrestant es poden escometre moltes 
accions d’integració de regulacions i de coordinació entre els agents.

Es va proposar que les exigències, tant des de la normativa com des d’iniciatives complementàries a 
la normativa, també haurien d’abordar temes relacionats amb la conservació mínima que han de te-
nir els edificis i les obligacions que això hauria de suposar per als propietaris, així com les condicions 
de confort mínim sanitari, especialment per a situacions de vulnerabilitat elevada.

En els debats, va haver-hi consens sobre el paper que exerceix el parc d’habitatge públic que, per vo-
lum i desplegament en el territori, té una funció important d’impulsor i referent a l’hora de promoure 
estratègies d’actuació. És en aquest parc públic on s’hauria d’apostar per models diferents que validin 
estratègies o implementin intervencions que després puguin promoure’s en altres àmbits, tant a 
través d’institucions públiques com per iniciativa privada o mixta.

La informació i la comunicació com a part de l’estratègia

Mereix una consideració especial la referència permanent que s’ha fet, al llarg de tots els debats del 
cicle, a la necessitat de definir una estratègia de comunicació, de motivació, de formació i informació, 
que involucri els agents que intervenen en el procés.

S’identifica com una acció necessària i complementària a totes les línies de treball que s’hagin de des-
plegar en el futur. Per aquesta raó, es planteja com un àmbit més que mereix la mateixa consideració 
que qualsevol altre dels que formen el model d’actuació.
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