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ANTECEDENTS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

 El sector de la construcció a Espanya ha estat tradicionalment un sector dedicat bàsicament a la producció de 
nous edificis. 

 

 Els efectes de la crisi econòmica des de l’any 2007 (any d’inici de la crisi) ha provocat la pèrdua de més de  
1.400.000 llocs de treball i al voltant de 250.000 empreses, més del 30% de les existents respecte a l’any d’inici.  

 

 Si aquesta indústria no es reactiva, difícilment es recuperaran llocs de treball de forma massiva.  

 

 Amb la crisi la producció d’edificis residencials cau més d’un 90% . 

 

  La banca durant aquests anys, s’ha vist molt afectada per aquesta crisi  sense precedents.  

 

 La demanda a mig termini tindrà creixements mínims, i s’ha d’aplicar una nova visió que passa per considerar la 
construcció com un sector que crea i manté l’habitabilitat que la societat demanda, i com un element de canvi 
cap a una economia eficient i sostenible. 

 

    “ Sols podrem  TENIR el que puguem MANTENIR” 
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OPORTUNITATS 

  Anàlisi del parc  d’habitatges a Espanya: 

 

•  9,8 MM d’edificis dels quals 9,7 MM es destinen principalment o exclusivament a habitatges, 
0,08MM a altres. 

•  Això representa 25,3MM habitatges  dels quals 18,0MM són llars o habitatges principals. 
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Estat de Conservació Edificis Immobles 

Ruïnós 55.187 95.845 

Dolent 171.588 303.963 

Deficient 735.551 1.515.996 

Bo 8.767.673 23.933.534 

Total 9.729.999 25.849.338 

Antiguitat  dels  edificis Edificis 

Més de 50 anys 2.935.932 

Entre 30 y 49 anys 2.547.141 

Entre 6 y 29 anys 3.804.432 

Menys de 6 anys 443.494 

Total 9.730.999 

   Solament  un 4,59% dels edificis existents es va construir conforme al Codi Tècnic de l’Edificació 2007. 

 

   Això fa que un total de 9.287.505 edificis puguin no complir les Exigències Bàsiques d’Estalvi Energètic. 

 

   Hi ha 5.412.000 edificis d’habitatges de dos o més plantes que tenen problemes d’accessibilitat . 

 

 

Font: INE. Cens de Població i habitatges 2011 Font: INE. Cens de Població i habitatges 2011 
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OPORTUNITATS 

 Simulació d’escenari econòmic del mercat de la rehabilitació pels propers set anys: 
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Els objectius marcats per Europa en matèria de canvi climàtic i eficiència energètica (Directiva 
2012/27), la situació del nostre parc d’edificis i la complexa  situació econòmica que travessem, són 
aspectes que conflueixen directament a una solució: la rehabilitació d’edificis amb la finalitat de 
millorar la seva eficiència energètica, les condicions d'accessibilitat i el seu estat de conservació.  

Escenari inversió sector públic / any Mínims Màxims 

Inversió pública (milers d'euros) 616.694 3.391.017 

Inversió privada (milers d'euros) 5.149.648 11.461.380 

Nombre d’habitatges rehabilitats 192.427 530.798 

Termini d'amortització de la inversió privada 17 Anys 7 Anys 

Inversió privada (€/habitatge)  15.535 9.441 

Llocs de treball creats 95.379 248.247 

Emissions de CO2 evitades (tones/any) 1.946.917 4.616.542 

 Espanya va incomplir el protocol de Kioto l’any 2012  per aprox. 24 MM Tn. (cost 770MM€ crèdits de reducció d’emissions)  
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* 

* Fuente: La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo. CEOE. Septiembre 2014. 



VISIÓ D’AQUEST MERCAT 

 És un mercat en què on falta concretar les politiques i mesures Governamentals de l’Estat que facin que  
s’activin els diferents factors/actors que indueixin a l’acció. Falta d'impuls definitiu. 

 

 És un sector on cal posar en sintonia els diferents actors: Administració Pública, Entitats Financeres, 
Constructors, Administradors de Comunitats de Veïns, empreses energètiques, empreses d’energies 
renovables, etc. 

 

 Es presenta com un mercat molt fragmentat i amb molta necessitat capil·lar.  

 

 La rehabilitació d’edificis és un sector que estarà molt marcat per un calendari Europeu  (aplicació de la 
directiva 2012/27/UE) 

 

 És un mercat molt atractiu amb un repte d’innovació i xifres considerables.  
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MECANISMES FINAÇERS / FISCALS (I) 

PROXIMITAT:  

 

  És un mercat  fragmentat on Caixabank pot introduir el valor de la seva capil·laritat en nombre d'agències. 

 

FACILITAT EN LA CONCESSIÓ: 

 

   Facilitar a les entitats financeres el disseny de productes específics destinats a finançar la rehabilitació. 

   Establir models simplificats de viabilitat Tècnica / Econòmica dels projectes per alliberar els fons de forma fàcil. 

 

POSTA EN MARXA DEL PLA ESTRATEGIC: 

 

  Cal que l’Estat apliqui una política potent de subvencions a la campanya de rehabilitació de inici, que arribi a les CC AA i 
Administracions Locals. Cal sobretot que doni resposta des de un primer moment a els col·lectius més vulnerables. 
Progressivament és important que es vagi consolidant línies de crèdit subsidiades i préstecs de baix interès.  

 

CREACIÓ DEL “FONS DE LIQUIDESA PER COMUNITATS DE PROPIETARIS”: 

  Instrumentar els mecanismes necessaris per tal  que les Comunitats de Veïns  puguin rebre fons del ICO (amb aval del 
l’ICO) a través d’Entitats Financeres malgrat que la seva situació jurídica és especial. 
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MECANISMES FINANCERS / FISCALS (II) 

 

GARANTIR LA DEVOLUCIÓ DELS PRÉSTECS:   

 

  Crear un fons de garantia de l’Estat per a les Comunitats de Propietaris  en matèria de rehabilitació i eficiència 
energètica, on s’aportin garanties que recolzin el retorn de la inversió. Ex. amb l’aval de SAECA (sector agrari), aval de 
ICO... 

  Accedir a models d’assegurances que garanteixin el retorn de la inversió. 

 

APLICACIÓ D’ASPECTES FISCALS EN FRONT DE SUBVENCIONS: 

 

  Aconseguir que el foment de les operacions es faci per la via de reduccions tributaries o fiscals en front de subvencions 
a cobrar per part del consumidor quant estan concloses les actuacions.  El prestamista no vol veure condicionat el 
retorn dels seus fons a eventuals retards o retallades pressupostàries. 

 

  No hi ha millor mesura de finançament que aquella que suposa un estalvi directe y automàtic en impostos o taxes. 

 

 IVA de rehabilitació (Ex. concepte “Gran Law”) 

 Deduccions en l’IRPF 

 Incentius fiscal a través de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) 

 Aplicació de reduccions en l’Impost de Societats. 

 Bonificacions al règim de la Seguretat Social 
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MECANISMES FINANCERS / FISCALS (III) 

 

ASPECTES RELATIUS A LES COMUNITATS DE  PROPIETARIS. 

 

  Cal definir el règim fiscal per a les Comunitats de Propietaris que faciliti les obres de rehabilitació. 

 

ESTABLIR NOVES LíNIES D’AJUDES PUBLIQUES A PARTIR DELS FONS EUROPEUS. 

 

  Aprofitar els Fons Europeus (FEDER; FSE, BEI) per dissenyar programes de suport a la regeneració urbana integrada i a 
la rehabilitació d’edificacions, en particular a l’energètica. 

 

  Establir mesures que traslladin la liquiditat injectada  pel Banc Central Europeu als nostres Bancs, fins a les empreses i 
els ciutadans. 

 

ALTRES ASPECTES A VALORAR. 

 

   Aconseguir uns nivells d'estandardització, començant pel propi anàlisi de viabilitat tècnic- econòmic  de l’actuació, 
que pogués ser lliurat a les entitats bancàries per facilitar el procés de qualificació creditícia. Aquesta estandardització, 
junt amb la garantia aportada pel Sector Públic, crearia unes condicions idònies  per a la titulització de la cartera 
d’aquests tipus de préstec, assegurant un incentiu addicional pels bancs.  

 

  Aplicació del model “Green Deal” o model Anglès, consistent en que empreses privades ofereixin els serveis de 
rehabilitació energètica sense cap cost per endavant i recuperin els pagaments a través d’un càrrec especial en les 
factures energètiques. 
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MECANISMES FINANÇERS / FISCALS (IV) 

  Aplicar el model d’endós basat en que sigui l’empresa rehabilitadora qui assumeixi la carrega econòmica de la part 
d’ajudes, i pactar condicions de cobrament amb l'organisme corresponent subvencionador.  D’aquesta manera 
s’agilitzarien les tramitacions de forma notable. 
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“LA CASA POR EL TEJADO” 
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EXEMPLE D’INNOVACIÓ 



Desde LCT BCN entendemos que el proceso de crecimiento de la ciudad debe 

empezar por agotar la edificabilidad remanente que existe en los edificios. Desde 

un punto de vista urbanístico, siempre es mejor finalizar con la volumetría prevista 

dentro del planeamiento original. Nuestro modelo de crecimiento es sostenible, 

aprovechando infraestructuras existentes y empleando un control exhaustivo de 

los materiales.  

Filosofía 



Preparación de cubierta para recibir los módulos / Impermeabilización del forjado interior / Adaptación y puesta en valor de los aspectos 

comunitarios 

Construcción del módulo / Acabados e instalaciones / Preparación para el transporte; 

Colocación de módulos en cubierta / Acabados y remates finales 



Carrer Valencia, 247 

Barcelona 2014 

Planning del Proceso constructivo 



Nuestros sistemas constructivos innovadores ofrecen claras ventajas 

respecto a la edificación tradicional, minimizando los tiempos de 

ejecución y las molestias a la comunidad. Nuestras propuestas 

priorizan la calidad de diseño. La metodología constructiva es 

respetuosa con el medio ambiente y el entorno donde se ubica. 

Además, al no añadir peso a la estructura, garantiza una mayor 

estabilidad de edificio y seguridad. 

Imaginamos el futuro 



El resultado es una construcción moderna, que cumple 

con todas las normativas vigentes, totalmente 

equipada, sostenible y con un aprovechamiento 

máximo de las posibilidades del emplazamiento. 

Resultados 
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Antes  Después 



ANNEX  (I)  

 

 

 

CONDICIONS ACTUALS DELS AVALS DE SAECA: 

 

 Imports: Persones físiques – fins 180.000€, persones jurídiques – fins 300.000€ 

 Termini: Coincidirà amb el establert en la pòlissa del préstec, amb un màxim de 15 anys. 

 Despeses: Comissió d’estudi: 0,50%; Comissió de gestió: 1,25% 
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