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Espanya no sortirà tan sols de la crisi gràcies al 
sector de l’edificació i de l’obra civil, però no sortirà
de la crisi sense ella. (maig 2011)

Manifest CONSTRUMAT
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El pes del sector de la construcció i immobiliàri a Espanya

Número de personas 
ocupadas en 
Construcción y 
Actividad Inmobiliaria
(Millones de personas)

Construcción y Actividad 
Inmobiliaria: Porcentaje del 
empleo (ocupados)
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El pes del sector de la construcció i immobiliàri a Espanya

Construcción y Actividad 
Inmobiliaria: Porcentaje del 
PIB

VAB Construcción y 
Actividad Inmobiliaria
(Millones de euros)

L’activitat exclusivament residencial va 
arribar a suposar un 9,5% de PIB, 
actualment un 4% del PIB
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La rehabilitació a Europa i a Espanya

Fuente: Encuesta de Estructura de la Construcción 2012. Ministerio de Fomento

133.572,9 M€

23.611,7 M€

55.285,7 M€

17.369,8 M€

21.109,5 M€

23.205,3 M€
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La rehabilitació a Europa i a Espanya

Fuente: Encuesta de Estructura de la Construcción 2012. Ministerio de Fomento
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La rehabilitació a Europa i a Espanya

Activitats per sectors (%) Espanya

Font:Euroconstruct, juny 2012 (Dades de 2011 
estimades)

Font:Euroconstruct, juny 2012 (Dades de 2011 
estimades)

Activitats per sectors (%) Europa
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La rehabilitació a Europa i a Espanya

Font: Euroconstruct, juny 2012 (Dades de 2011 
estimades)

Font: Euroconstruct, juny 2012 (Dades de 2011 
estimades)

Percentatge activitat construcció 
residencial Europa

Percentatge activitat construcció 
residencial Espanya
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La rehabilitació a Europa i a Espanya

La comparació de la distribució de l’activitat del sector de la
construcció residencial ens resulta que a l’Estat l’activitat de
rehabilitació està 10 punts per sota respecte la UE.
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La rehabilitació a Europa i a Espanya

Evolució dels diferents subsectors en el mercat europeu Evolució dels diferents subsectors en el mercat espanyol



� Catalunya lidera la rehabilitació d’habitatges.
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La rehabilitació a Espanya



� La rehabilitació guanya pes dins del sector
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La rehabilitació a Espanya
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La rehabilitació a Catalunya
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La rehabilitació a Catalunya
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La rehabilitació a Catalunya
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La rehabilitació a Catalunya
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La rehabilitació a Catalunya
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La rehabilitació a Catalunya



� Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2014 – Generalitat de Catalunya
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Convocatòria de subvencions 2014



Convocatòria de subvencions 2014

20



El finançament de la rehabilitació a Catalunya 2014
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La rehabilitació a Catalunya. Un esforç en renovació 
energètica. 

La rehabilitació té un efecte multiplicador que fa que per cada euro invertit és

generin 0,72 euros en altres sectors de l’economia.

Per cada lloc de treball directe en rehabilitació, es generen 0,81 llocs en altres

sectors.

Cal fer un esforç en la massificació de les actuacions en eficiència energètica. 

Tenim un compromís internacional que complir.

Construmat - maig 2013



� Els socis de MARIE han identificat MÉS DE 30 OBSTACLES. 
� 7 barreres més significatives 

1. Necessitat d’informació detallada sobre el parc d’habitatges en l’àmbit regional.

2. Manca de motivació entre els usuaris i de consciència dels beneficis a llarg termini.

3. Baix nivell d’habilitats tècniques i coneixement a tots els nivells de l’oferta de materials, 

productes i serveis per a la renovació energètica d’edificis

4. Estructura fragmentada de l’oferta en tots els nivells de la cadena de valor de cara a 

l’estimulació més eficient tant d’oferta com demanda.

5. Marc legislatiu operatiu, tant per a l’oferta com per a demanda, incert, inestable i de curt 

termini.

6. Baixa integració de les polítiques europees, estatals, regionals i locals sobre eficiència 

energètica

7. Incapacitat dels instruments financers convencionals per fer factibles les renovacions o 

manca de models financers nous o alternatius.

http://www.marieapp.eu

Cap a una estratègia catalana de renovació energètica
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Una estratègia catalana per la renovació energètica. 

� L’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis, elaborada entre

maig i desembre de 2013 és el fruit d’un esforç col·lectiu iniciat el 22 de maig 2013

amb la signatura de l’Acord de CONSTRUMAT.

� Aquest esforç aplega, un consens públic i privat, de fins el moment, a més de 75

entitats que representen àmpliament el sector de la renovació energètica d’edificis

tant des de la perspectiva de l’oferta com des de la demanda.

� El Full de Ruta estableix objectius generals ambiciosos emmarcats en la

recuperació econòmica del país, i els particulars a assolir per cada acció.

L’objectiu central és assolir el repte marcat per la Unió Europea per al 2020.

http://edificisdecatalunya.cat/
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Una estratègia catalana per la renovació energètica. 

� Generació d’inversions productives per valor de 1.400 Milions d’euros.

� Reducció del 14,4% del consum estimat d’energia. 

� Reducció de 2,6 Milions de Tones de CO2

� Creació i/o reciclatge de 14.000 llocs de treball

� Estalvi pels usuaris de 800 Milions d’euros

� Voluntat d’intervenir en el 61% dels immobles de Catalunya.



� La primera acció va adreçada a generar el més aviat possible la informació

necessària per orientar permanentment el Full de Ruta i per poder seguir amb

fidelitat el grau de consecució dels objectius fixats.

� La segona acció, s’orienta a generar implicació de la demanda potencial de 

renovació (promotors, propietaris, inversors, usuaris, finançadors,…) mitjançant

actuacions destinades a mostrar els casos d’èxit com a referent continu per a 

motivar la generació de nous macroprojectes d’inversió. Tanmateix aquesta acció

vol generar i homologar la formació necessària per als nous llocs de treball a crear. 

Una estratègia catalana per la renovació energètica. 
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� La tercera acció va destinada a preparar i mantenir una aplicació que faciliti la 

trobada entre oferta i demanda, tot posant a disposició dels promotors de renovació

els millors productes i serveis adaptats a les necessitats específiques de cada 

projecte. http://cataleg.clustereficiencia.cat/ca/index

� La quarta acció es dirigeix a crear i generar una estratègia adequada de 

comunicació global, produint diferents eines de treball per activar la demanda.

� La cinquena acció va adreçada a generar i fer efectius els mecanismes financers

més adients per a cada macroprojecte d’inversió identificat. 

Una estratègia catalana per la renovació energètica. 
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� Principals projectes tractor de la Estratègia Catalana de Renovació 
Energètica d’Edificis:

� Millora de la gestió energètica en els edificis d’habitatges de propietat de la Generalitat de 

Catalunya

� Renovació energètica d’edificis d’equipaments, educatius, sanitaris i esportius de la 

Generalitat

� Línia ajuts per rehabilitació d’edificis d’ús residencial

� Línia ajuts Rehabilitació Planta Hotelera obsoleta

� Pla de calderes de biomassa forestal en equipaments públics municipals

� Millora de la gestió energètica en edificis municipals

� Renovació energètica d’edificis d’habitatges unifamiliars

� Renovació energètica d’edificis d’habitatges plurifamiliars amb sistemes centralitzats de 

calefacció

� Xarxa de calor trivalent a la Olot (5 edificis de l’Ajuntament)
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Eficiència energètica – Projectes tractor



� Millora de la gestió energètica en edificis d’INCASÒL
� Reducció del cost d’energia i estalvi de gas natural al llogater d’habitatge social

� Millorar l’eficiència de les plaques solars tèrmiques per aigua calenta sanitària

� En marxa en un conjunt de 138 promocions (5.288 habitatges)

� Millores en la contractació de comptadors i potències; i en l’enllumenat de els escales, en 

fase de disseny
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Eficiència energètica – Projectes tractor

� Renovació  energètica d’edificis d’habitatges plurifamiliars amb 
sistemes de calefacció
� Renovació de sales de calderes centralitzades (50 edificis)  i/o substitució per equips de 

gas natural menys contaminants i eficients

� Repartiment de consums (i facturació) individualitzada per cada habitatge.

� Si la comunitat de propietaris decideix la renovació arquitectònica de la pell de l’edifici 

finançat  a través de la factura energètica de cada habitatge
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Eficiència energètica – Projectes tractor

� Programa de calderes de biomassa

� Substitució de 150 calderes de gasoil per calderes de biomassa en edificis  i equipaments 

municipals de Catalunya

� S’ha iniciat la fase pilot amb una inversió de 825.000 € a Tossa, Ogassa, Celrà, La 

Fatarella.



La importància d’un nou decret ITE per a la rehabilitació
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PRINCIPALS DIFICULTATS I DÈFICITS DE L’ACTUAL 
MARC NORMATIU



� Qualificació de deficiències: Actualment el decret preveu únicament dos tipus de

deficiències, greus i lleus, sense que hi hagi una definició clara de quina és cadascuna

d’elles, fet que comporta nombrosos dubtes sobre la qualificació de deficiències als tècnics

que emeten l’informe. Les deficiències greus s’acaben convertint en un “calaix de sastre” on

s’hi acaben posant deficiències greus i altres que no ho són tant.

� Obligació de qualificar l’edifici: molt greu, greu, lleu, sense deficiències.

� No obligatorietat de comunicar a l’Administració els informes amb deficiències
greus. Aquestes patologies greus només són comunicades als propietaris, i queden sense

control i coneixement efectiu de les administracions fins que no han estat resoltes. Uns 6.000

edificis com a mínim han passat inspecció i l’Administració no en te coneixement dels

resultats.

DECRET 187/2010 INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
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� El Decret obliga als tècnics a fixar terminis per efectuar cada reparació en el cas de

deficiències greus que moltes vegades són d’impossible compliment per les comunitats de

propietaris. Te efecte dissuasiu de fer l’ITE.

� El certificat d’aptitud únicament s’emet una vegada fetes les reparacions en el cas de
deficiències greus, això no vol dir que l’edifici no sigui apte per ésser usat com habitatge

mentrestant les reparacions de les deficiències no es fan. (Dos terços dels edificis)

� Habitatges unifamiliars exclosos de l’obligació de passar les ITES, sense cap opció de

poder-hi acollir-s’hi, ni tant sols a requeriment municipal o en àrees territorials concretes

DECRET 187/2010 INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
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DECRET 187/2010 INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
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CERTIFICATS D’APTITUD SOL·LICITATS



DECRET 187/2010 INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
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PROJECTE DE DECRET PER AL FOMENT DEL DEURE DE 
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS 

D’HABITATGES, MITJANÇANT LES INSPECCIONS TÈCNIQUES I EL 
LLIBRE DE L’EDIFICI

UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
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Obligatorietat de presentar tots els informes i ampliació als habitatges 
unifamiliars

� Desapareix la no obligatorietat que els edificis amb qualificació greu es remeti l’informe a

l’administració, tots les informes s’hauran de presentar en un termini màxim de dos mesos

a la seva realització.

� Establiment d’un règim transitori per a la presentació dels informes tècnics realitzats amb

l’actual decret i no presentats.

� Inclusió dels edificis unifamiliars. Són les construccions amb més risc i la ITE serà

obligatòria. Transitòriament s’exceptuaran aquelles que tinguin la cèdula d’habitabilitat

vigent.

UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
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Eliminació de la qualificació de l’edifici i nova classificació de les deficiències

� Desapareix la qualificació de l’edifici, actualment “molt greu”, “greu”, “lleu” o “sense

deficiències”, és segurament una visió massa reduccionista i de molt dubtosa objectivitat,

inclús sota la perspectiva estrictament legal.

� Desaparició del binomi deficiències GREUS I LLEUS, visió massa reduccionista, poc

ajustada a la multitud, varietat i intensitat de deficiències i patologies que presenten els

edificis. Les deficiències es classificaran en 4 nivells diferents: MOLT GREUS,

GREUS, IMPORTANTS, LLEUS

� Obligatorietat d’incorporar recomanacions en l’informe tècnic: de conservació,

manteniment o ús, les possibles millores de l’eficiència energètica dels edificis i els ajustos

raonables d'accessibilitat o funcionalitat.

UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
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Caducitat dels efectes de les inspeccions

� El tècnic no ha de fixar uns terminis de reparació, llevat de situacions de risc, i en

contraposició s’imposa l’obligatorietat d’una nova inspecció. S’evita així un seguiment

impossible per part de les administracions competents de si es fan reparacions parcials o

totals.

� Vigència certificat d’aptitud de la inspecció, serà en funció de la qualificació de les

deficiències, i proporcionalment a la gravetat de la seva manca de conservació:

� Sense deficiències serà de 10 anys.

� Amb deficiències lleus serà de 10 anys.

� Amb deficiències importants serà de 6 anys condicionada a que als 2 i 4 anys

s’efectuï una verificació tècnica que acrediti la mateixa qualificació de la deficiència.

� Amb deficiències molt greus o greus serà de 3 anys (si s’han adoptat mesures

provisionals) condicionada a que cada 12 mesos s’efectuï una verificació tècnica que

acrediti la mateixa qualificació de la deficiència.

UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ

39



Major flexibilitat i coordinació amb ens locals

� El calendari obligatori és manté, però es fa mes progressiu per als edificis unifamiliars.

� Possibilitat que els ajuntaments determinin zones d'atenció especial i alterar el calendari.

� Possibilitat que els ajuntaments puguin requerir la ITE malgrat l’edifici no tingui 45 anys

d’antiguitat si hi han situacions de risc.

� En els edificis amb lesions molt greus o greus (quan s’han adoptat mesures provisionals)

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no podrà atorgar certificat d’aptitud sense l'audiència

municipal.

� Possibilitat que els ajuntaments o ens locals puguin disposar d'informació i efectuar gestió

en una base de dades en entorn WEB SERVICE ITE.

UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
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Major flexibilitat però més compromís per a la propietat

� Les comunitats de propietaris, un cop rebut l’informe ITE, disposaran de 12 mesos per

elaborar un Pla de Rehabilitació que hauran d’aprovar per Junta conjuntament amb la

dotació d’un Fons de Reserva específic que els permeti executar les obres segons el

calendari i fases acordades.

� Les CCPP precisaran d’un tècnic, no únicament per fer la ITE, sinó també per aprovar el

Pla de Rehabilitació i per fer inspeccions de verificació periòdiques quan hi hagin lesions

molt greus, greus o importants.

� S’incorpora l'obligació de tenir llibre de l’edifici un cop feta la ITE.

� L’objectiu no es tant imposar terminis inassolibles com fomentar el compromís i la cultura

de la rehabilitació, la conservació i el manteniment.

UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
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UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
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Incentivar mesures per potenciar les inspeccions i la qualitat dels informes 
tècnics

� Elaborar i mantenir un mapa de riscos, en base de dades oberta, amb informació de les

zones de risc geològic i sísmic.

� Promoure un llibre d’estil per a la redacció dels informes de les Inspeccions Tècniques

dels Edificis d’habitatges, amb la col·laboració dels col·legis professionals.

� Promoure accions de formació, en col·laboració amb els col·legis i associacions de

professionals tècnics.

� Promoure, en base de dades oberta, la difusió dels informes de les Inspeccions

Tècniques dels Edificis i dels projectes de rehabilitació en matèria de rehabilitació

energètica, accessibilitat i funcionalitat que, per la seva qualitat, siguin destacables.



UN NOU DECRET: FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
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Una eina normativa per impulsar la rehabilitació dotada de:

� Major objectivitat.

� Major realisme.

� Major cooperació entre administracions.

� Major coneixement del parc d’habitatges.

� Major flexibilitat i adaptabilitat a les casuístiques.

� Major implicació de les comunitats de propietaris en establir plans de rehabilitació en els

edificis.



www.gencat.cat

Gràcies per la vostra atenció


