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Aquest document recull un
seguit de recomanacions per
a les persones i/o famílies,
les comunitats de veïns, les
administracions de finques
i les empreses promotores,
amb les millors pràctiques
que s’estan duent a terme en
rehabilitacions energètiques
de blocs d’habitatges o cases
unifamiliars.

Rehabilitació
energètica d’edificis
Què és una rehabilitació
energètica?
És aquella renovació d’edificis que
inclou com a objectius millorar el
confort per als usuaris i disminuir
el consum d’energia, i, per tant, la
despesa energètica.
Amb la rehabilitació energètica
millorarem la qualificació energètica de l’edifici, que avui dia es té
en compte en la venda o el lloguer
dels edificis.

Pràcticament tot
edifici té possibilitats
de millorar la seva
eficiència energètica
i el confort per als
usuaris.
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Què és la qualificació
energètica d’edificis?
La qualificació energètica d’edificis
és l’etiquetatge oficial que explica
el comportament energètic d’un
edifici. Igual que els electrodomèstics, s’avalua amb una qualificació
de lletres, en la qual la A és la que
representa menys consum i la G la
que representa més consum. Si no
coneixeu la qualificació del vostre
edifici, la podeu encarregar a algun
equip tècnic competent (arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria
o enginyeria tècnica).
Quines opcions de millora es
tenen?
Els objectius s’assoleixen implementant solucions per a l’envolupant de l’edifici (façanes, coberta i
tancaments en contacte amb altres
edificis) que milloren el seu comportament tèrmic: augmentar l’aïllament tèrmic, canviar els vidres,
posar proteccions solars, etc. Es
tracta de mesures amb les quals
els usuaris veuran un augment del
confort (menys fred i menys calor) i
una reducció de la necessitat de la
calefacció i la refrigeració.
3

També es poden assolir els objectius renovant les instal·lacions
(d’aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració, renovació de l’aire
i enllumenat) i escollint equips més
eficients.
Finalment, avui dia tenim l’opció d’incorporar la nostra pròpia
producció d’energia renovable,
d’energia solar tèrmica però també
d’electricitat (producció d’electricitat renovable per autoconsum),
de forma que es redueix el consum
d’electricitat de companyia.
L’ICAEN posa a disposició de
tothom les etiquetes d’eficiència
energètica dels tràmits inclosos
en el Registre Oficial de la
Generalitat de Catalunya https://
certificacioenergetica.gencat.cat/
icaen-visor
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Avantatges de
la rehabilitació
energètica d’edificis
Per què cal rehabilitar
energèticament un edifici?
Avantatges energètics i ambientals

Avantatges econòmics i socials

• Permet mantenir o millorar
el nivell de qualitat de vida
i disminuir alhora l’energia
necessària per obtenir-lo.

• Es produeix un estalvi econòmic

• Es redueix el consum d’energia
innecessari (consum d’energia
que es pot evitar millorant
l’eficiència i reduint les
necessitats de calefacció i
refrigeració) i fins i tot es pot
arribar a produir part de l’energia
que es consumeix de forma
renovable i en el mateix edifici.
• Es contribueix a la reducció
del consum d’energia i a la
disminució les emissions d’efecte
d’hivernacle. El consum d’energia
dels habitatges representa el
14% del total i és causant del
7,5% del total d’emissions de
CO2 a l’atmosfera (dades de
Catalunya el 2017). Els edificis
del sector serveis consumeixen
el 12% de l’energia final i
generen el 3% de les emissions.

directe en la despesa energètica.
L’estalvi energètic assolit és una
de les formes de recuperar el
cost d’algunes de les millores de
rehabilitació.

• Implica una revaloració

econòmica en el mercat
immobiliari, atès que representa
millorar la qualificació energètica
de l’edifici i acostar-se a les
prestacions dels edificis nous.

• Es millora el confort tèrmic i

acústic, i, per tant, augmenta
la qualitat de vida dels seus
ocupants.

• Se solucionen els problemes

de salubritat, com l’aparició
de fongs (quan es produeixen
condensacions).

• Les intervencions en el parc

d’edificis existent comporten una
generació de llocs de treball en el
sector de la construcció.

• La rehabilitació disminueix el

risc d’estar en una situació de
pobresa energètica.
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Posada en marxa
de la rehabilitació
energètica d’un edifici
Quan es pot aprofitar per
rehabilitar?
Un moment idoni per fer una
rehabilitació energètica és quan es
planteja una rehabilitació de l’edifici
necessària per millorar-ne la seguretat, la salubritat i/o les condicions
d’habitabilitat. D’aquesta manera,
es duu a terme una intervenció
global a l’edifici. Per exemple,
quan cal renovar una façana per
millorar la seguretat estructural,
incorporar també aïllament tèrmic a
l’edifici només representarà un petit
sobrecost respecte al cost previst
inicialment.
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També és un bon moment per fer
una rehabilitació energètica quan
es compra un habitatge o un edifici
i es plantegen obres de millora o
adaptació als nous usuaris.
L’ICAEN ha creat un simulador de
projectes de rehabilitació per tal
que qualsevol usuari tingui una
informació bàsica dels avantatges
d’una rehabilitació i dels estalvis
energètics i econòmics que es
poden assolir.
http://simuladoredificis.icaen.
gencat.cat/
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En la rehabilitació d’un edifici, quines decisions s’han de prendre?
• Acord inicial per fer
la rehabilitació

La família o la comunitat de veïns (per majoria
simple) acorda l’interès de dur a terme una
rehabilitació i en defineix les prioritats.

• Contractació d’un
equip tècnic

Escollir un equip tècnic (d’arquitectura o
enginyeria) per a l’assessorament tècnic de
la comunitat que elaborarà un projecte que
compleixi les normatives i que proposarà les
mesures de rehabilitació més adequades per
a l’edifici i tenint en compte si l’edifici té algun
tipus de protecció patrimonial, així com les
possibilitats de rebre alguna subvenció per part
de l’Administració (ajuntament, Generalitat de
Catalunya o altres). Es pot contactar amb un
equip tècnic consultant els diferents col·legis
professionals.

• Selecció de la
solució tècnica

Decidir quines mesures es volen dur a terme
sobre la base de les propostes presentades per
l’equip tècnic.

• Petició de subvenció
per a la rehabilitació
de l’edifici

És recomanable informar-se dels requisits i
terminis de les ajudes disponibles en cada
moment.

• Si cal, demanar un
crèdit

A un dels bancs que ofereixen un millor interès si
la qualificació energètica obtinguda és elevada.

• Contractació d’una
constructora o un
equip de paletes

Escollir un equip de construcció per fer les
obres entre diverses ofertes i sobre la base de la
solució tècnica decidida. Es recomana confirmar
amb l’equip tècnic que les propostes compleixen
els requisits necessaris.

• Seguiment de les
obres

Designar una persona per estar al dia de
l’execució de les obres des de la sol·licitud de
permisos a l’ajuntament (assabentat d’obres,
obres menors o obres majors) fins al final de
l’obra.
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Millores energètiques
en els edificis
existents
Quines són les mesures de
rehabilitació energètica?
1		Aïllament de façanes i 		
		coberta
La calefacció i la refrigeració
representen el 50,8% del consum
energètic dels habitatges d’Espanya [font: “SPAHOUSEC, Documentación básica residencial”, de
l’Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de Energía (IDAE)], i
l’aïllament de façana i de coberta
n’és un dels aspectes clau. Segons
l’època de construcció de l’edifici,
pot ser que aquest no incorpori
aïllament (en la qualificació energètica s’obtindrà una mala puntuació
sobretot en calefacció, però també
en refrigeració); en aquests casos,
es recomana incorporar aïllament
en la rehabilitació.
Hi ha diferents solucions tècniques
per afegir aïllament a una façana
existent.
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Aïllament per l’exterior:
Es fixa, per fora de la façana
o coberta, un panell aïllant
que va protegit amb un revestiment.
És la solució que aconsegueix
un major estalvi energètic,
entre un 17% i un 37% en
funció del tipus d’edifici i el
clima del lloc.
Amb aquesta opció s’eviten
discontinuïtats en l’aïllament
(ponts tèrmics).
Es requereix instal·lar una
bastida per col·locar l’aïllament a la façana.
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B

Aïllament en la cambra 		
d’aire:
Es col·loca material aïllant en
la cambra d’aire mitjançant la
injecció de materials aïllants,
com perles de poliestirè expandit grafitades i adhesius,
borres de llana mineral, etc.
Amb aquesta intervenció no
s’eviten els ponts tèrmics.

C

Aïllament per l’interior:
Es fixa, per l’interior de la paret o el sostre de l’habitatge,
un panell aïllant prefabricat
acabat amb placa de guix
laminat.
Amb aquesta solució es pot
intervenir en un pis sense
que calgui un acord de la
comunitat de veïns i s’evita la
col·locació de bastides.
En contrapartida, es perd superfície útil de l’habitatge i no
se solucionen tots els ponts
tèrmics (la trobada del forjat
amb la façana, per exemple).
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2 		Finestres
Si les finestres o les obertures (els vidres o els marcs) estan fredes a l’hivern, això indica que hi ha pèrdua d’energia a través seu. Convé avaluar
la possibilitat de canviar les fusteries, ja que avui dia les solucions que
proposen les empreses han millorat molt en les seves prestacions. Renovant les fusteries es redueix la necessitat de calefacció (i refrigeració),
s’eviten problemes d’estanquitat (infiltracions d’aire) i les condensacions, i
es millora el confort acústic.
En l’elecció de les noves fusteries, es recomana el següent:
• Substituir vidres simples
de les finestres per doble
envidrament aïllant tèrmic
amb cambra d’aire, i també
escollir vidres de baix
poder emissiu, atès que
proporcionen un estalvi
energètic més elevat.
• Substituir les fusteries
per altres de fusta, PVC o
alumini amb trencament de
pont tèrmic.

La renovació de les finestres és un canvi ràpid d’executar en què s’ha
de seguir un mateix criteri estètic per respectar la unitat de la façana:
composició de la finestra i color del marc.

Per tal de facilitar aquesta renovació, l’ICAEN ha creat la “calculadora
de finestres” (https://calculadorafinestres.icaen.gencat.cat/#/), una eina
en línia que calcula quin tipus de finestres és més adequat en funció del
lloc on està situat l’edifici i l’orientació de cada finestra. La calculadora
ofereix el cost d’adquisició aproximat (sense instal·lació ni impostos), així
com l’estalvi econòmic (€) i energètic (kWh/any) aproximat que implicaria
el canvi de finestres.
9
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3

Estanquitat a l’aire

Mitjançant la termografia (una fotografia de les pèrdues de calor de l’edifici) es poden detectar les infiltracions de l’edifici. Reduir-les ajuda tant
a reduir el consum energètic com a millorar substancialment el confort
tèrmic.

• Si les infiltracions es produeixen
a través de la finestra, cal avaluar
solucions de millora d’aquest
element. Les infiltracions són fluxos
d’aire exterior que entren a l’edifici
per ranures o obertures de forma
descontrolada i involuntària.
• Quan les infiltracions succeeixen
en juntes de finestres amb la paret,
endolls o esquerdes, cal incorporarhi elements de segellament, com ara
rivets, cintes adhesives i massilla
elàstica.
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4

Incorporació de proteccions solars

Les finestres orientades al sud, l’est i l’oest són una font de calor natural
gràcies a la radiació solar. Les finestres orientades al sud són les més
beneficioses, perquè la radiació incident és major a l’hivern que a l’estiu,
mentre que les que estan orientades a l’est i l’oest tenen una radiació
molt més alta a l’estiu que a l’hivern.
En tots tres casos, però, disposar de les proteccions solars adequades
permet aprofitar la radiació solar a l’hivern (que aporta calefacció natural i
gratuïta) i evitar l’excés de calor a l’estiu (principal causant de la necessitat de refrigeració).
A

Proteccions solars exteriors fixes:
• En l’orientació sud, la
protecció més eficaç és
l’horitzontal, ja que permet
l’accés de la radiació a l’hivern
(on el sol va més baix), mentre
que el bloqueja a l’estiu.
• En les orientacions est (el
sol entra al matí) i oest (entra
a la tarda), es pot bloquejar
la radiació amb elements
verticals.

11
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B

Proteccions solars mòbils
(tendals, lames, gelosies,
persianes):
Les proteccions solars mòbils
en els mesos freds es poden
recollir, cosa que permet
l’aprofitament de la radiació
hivernal (escalfament gratuït
de l’habitatge a l’hivern).
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C

Proteccions solars interiors
amb cortines:
La col·locació de cortines
gruixudes ajuda a reduir les
pèrdues tèrmiques hivernals
cap a l’exterior i les infiltracions d’aire fred. Tot i que
també protegeixen de la forta
radiació solar estival, no són
una solució tan efectiva com
les proteccions solars exteriors.
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5 		Producció de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS)
A

Amb caldera de condensació:
Per a aquells habitatges amb una instal·lació de calefacció i ACS
amb caldera de gas, quan aquesta s’espatlli o es consideri amortitzada cal assegurar-se que la nova caldera instal·lada sigui eficient
segons els estàndards actuals.
Es recomana instal·lar una caldera de condensació d’elevada eficiència i que sigui també:
• Estanca: l’admissió d’aire i
l’evacuació de gasos tenen
lloc en una cambra tancada,
sense contacte amb l’aire de
l’edifici.

• Modulant o de modulació
automàtica de la flama: minimitza
el consum en les arrencades i
aturades.

En cas que la caldera tingui menys de quinze anys i estigui en bon
estat, és més interessant invertir en millores del sistema de control
amb capçals termostàtics a cada radiador i programadors horaris
(de manera que es pot programar la calefacció perquè s’engegui en
horaris en què es necessita el confort i s’aturi en hores en què no
és necessària).

13
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B

Amb una bomba de calor:
Per a aquells habitatges sense instal·lació de gas (o que vulguin
anul·lar-la), hi ha l’alternativa de la bomba de calor aerotèrmica
d’elevada eficiència, que proporciona aire o aigua calenta per a la
calefacció i aire fred per a la refrigeració, amb producció simultània
d’aigua calenta per a l’ACS.
Aquesta tecnologia és més eficient que els dipòsits d’acumulador
elèctric d’ACS i els radiadors elèctrics o els splits.
En una rehabilitació, si es vol substituir una caldera de combustible
fòssil per una bomba de calor caldrà tenir en compte el següent:
• La bomba de calor
aerotèrmica treballa de
manera òptima impulsant
aigua per a calefacció a
uns 35-40 ºC, que és la
temperatura òptima per
escalfar un terra radiant o
bé uns radiadors de baixa
temperatura. Els radiadors
convencionals treballen a una
temperatura d’uns 60-70 ºC.

Per tant, caldrà avaluar el
cost de substituir no només la
caldera, sinó també la resta de
la instal·lació, per aconseguir un
rendiment òptim.
• Si s’instal·la un terra radiant,
caldrà tenir present que hi ha un
augment del gruix del terra que
probablement farà necessari
retallar portes i col·locar un
sòcol nou.

La substitució d’una caldera per una bomba de calor és recomanable
sempre que es tracti d’una rehabilitació integral.
Per a habitatges unifamiliars sovint també es pot optar per una bomba de
calor geotèrmica. La unitat exterior d’una bomba de calor geotèrmica és
un circuit tancat d’aigua que intercanvia calor amb el terra i té un rendiment més elevat que la bomba de calor aerotèrmica i les calderes. Cal
encarregar un estudi del subsòl per avaluar que és adequat per a aquesta
solució. La construcció de pous per intercanviar l’energia amb el terreny
representa la principal despesa d’aquesta tecnologia.
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Amb caldera de biomassa:
La biomassa és un combustible renovable fet de matèria orgànica
d’origen vegetal (com els pèl·lets, les estelles o les closques de fruits
secs), més econòmic que el gasoil i de menor impacte ambiental. Per
això, una caldera de biomassa és una bona alternativa a la caldera
de gasoil. Quan la caldera de biomassa pot variar la seva capacitat
tèrmica entre el 20% i el 100% del seu valor nominal mantenint el
rendiment, aquesta solució representa un estalvi anual important.
En avaluar la instal·lació d’una caldera de biomassa, cal obtenir informació sobre l’espai necessari per a la caldera i el dipòsit de biomassa, ja que pot ser superior al que requereix la de gasoil. També cal
estudiar d’on obtenir la biomassa (proveïdor proper) i com es carregarà el dipòsit.
Les calderes que s’alimenten de pèl·lets són més confortables per als
usuaris (i algunes, més eficients), tot i que limiten el tipus de combustible que es pot fer servir.

15
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6 Producció d’electricitat per a autoconsum amb energies 		
		renovables
L’autoconsum d’energia elèctrica és la producció d’electricitat amb panells fotovoltaics o minieòlica per al consum propi.
Les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals, i qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat.
Les instal·lacions d’autoconsum poden cobrir totalment o parcialment el
consum d’energia elèctrica de l’habitatge, la comunitat de veïns, l’edifici
o qualsevol centre consumidor mitjançant un sistema de generació propi.
Quan el sistema de generació no produeix energia suficient, es pot seguir
consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica, i quan la producció
és superior a la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa o
emmagatzemar-lo en una bateria.
L’autoconsum té molts avantatges
en l’àmbit social:

I també té molts avantatges per
al consumidor:

• Redueix el consum de
combustibles fòssils i la
dependència energètica de
l’exterior.

• Significa un estalvi energètic
i econòmic. Les inversions en
instal·lacions d’autoconsum
s’amortitzen en pocs anys i creen
un estalvi econòmic sostingut
durant vint-i-cinc anys.

• Ajuda a complir els objectius
de Catalunya i de la Unió
Europea en matèria d’energies
renovables, amb un cost inferior
a altres mecanismes de foment.
• Contribueix a la descarbonització
de l’energia i a la millora de la
qualitat de l’aire.

• Els sistemes de monitoratge
que s’inclouen en aquestes
instal·lacions porten a la
possibilitat de fer gestió
energètica, és a dir, comprendre
on es consumeix energia en
l’habitatge i com es pot estalviar.
• Permet generar el “combustible”
per al vehicle elèctric propi amb
energia de quilòmetre zero i
amb un cost molt inferior al dels
combustibles convencionals.
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7

Instal·lacions solars tèrmiques

Les plaques solars tèrmiques són
una solució econòmica i renovable
per produir les necessitats d’ACS,
i, en casos particulars, part de la
calefacció. Una instal·lació solar
tèrmica per ACS produeix a l’estiu
pràcticament el 100% de l’aigua
calenta de forma gratuïta, i es pot
reduir un 60% el consum per ACS
anualment.
Per a habitatges unifamiliars, el
sistema més habitual es un sistema
termosifó.
Un termosifó és un equip compacte d’energia solar tèrmica format
per captadors d’energia solar tèrmica i un dipòsit. L’aigua o el líquid
portador de calor circula sense
necessitat de cap bomba, simplement per la diferència de temperatura entre el líquid dels panells i el
dipòsit (per convecció).
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Aquesta solució és fàcilment
adaptable a qualsevol instal·lació
convencional, siguin acumuladors
elèctrics o calderes de gas.
Per a habitatges plurifamiliars,
aquesta instal·lació es pot incorporar quan ja es disposa de caldera
col·lectiva. En aquests casos, és
possible afegir una instal·lació solar
tèrmica també centralitzada.
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8		Il·luminació
El consum d’il·luminació es pot reduir de dues maneres (combinables):
millorant l’eficiència de les lluminàries i les bombetes, i reduint-ne l’ús
quan no és necessari.
La tecnologia LED millora de forma important l’eficiència de la il·luminació i redueix molt el consum i el cost energètic. Aquest mesura és
especialment adequada en zones comunes (com ara pàrquings) en què
les lluminàries estan enceses 24 hores al dia.
La reducció de l’ús innecessari de la llum es pot fer de diverses formes
en funció de l’ús:
• Allà on hi ha llum natural, es
poden instal·lar sensors de llum
natural, amb controls on-off o
progressius, que ajustaran el
nivell de funcionament de la llum
i el seu consum a les necessitats
reals de cada moment en funció
de la llum natural que entra de
l’exterior.
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• En les zones de pas o d’ús
puntual, es poden incorporar
detectors de presència o
temporitzadors per evitar
consums innecessaris quan
no hi ha persones en aquests
espais (escales, ascensors,
aparcaments, etc.).
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MÉS
INFORMACIÓ

– http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/
edificis/rehabilitacio-energetica-dedificis/.
– http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/
edificis/lenergia-als-edificis/conceptes-clau.
– Infografies de rehabilitació energètica.

– Simulador de mesures de rehabilitació energètica.
– Calculadora de renovació de finestres.

– Campanya “La despesa energètica del teu
habitatge”.
NORMATIVA

– Llei 16/2017, del canvi climàtic.

– Decret 67/2015, per al foment del deure de
conservació, manteniment i rehabilitació dels
edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions
tècniques i el llibre de l’edifici. energètica dels
edificis.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges
(ITE) consisteix en una inspecció visual de
l’edifici feta per un tècnic competent que té
per objecte determinar-ne l’estat en el moment
de la inspecció i orientar la propietat en les
actuacions a emprendre per complir el deure de
conservació i manteniment.
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Aquests informes representen una gran
oportunitat per tal que els usuaris siguin
conscients de l’estat dels seus edificis i de com
en poden millorar la sostenibilitat, l’eficiència
energètica, la funcionalitat i les condicions
d’accessibilitat de forma planificada.

– Directiva 2018/844/UE, modificació de la
Directiva 2010/31/UE, relativa a l’eficiència
energètica d’edificis, i Directiva 2012/27/UE,
relativa a l’eficiència energètica.

– Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi
tècnic de l’edificació. Document bàsic DB HE.
Pàgina web del Codi tècnic de l’edificació.
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Allà on hi ha una rehabilitació necessària per millorar
la seguretat, la salubritat i l’habitabilitat de l’edifici apareix una molt bona oportunitat per fer una intervenció
global que incorpori criteris energètics. Per exemple,
quan cal renovar una façana per motius estructurals,
incorporar també aïllament tèrmic a l’edifici només representarà un petit sobrecost.
La rehabilitació energètica dels edificis és responsabilitat de tots els agents de la societat: de l’àmbit
professional (tècnics, promotors, constructors, etc.),
però també dels propietaris dels edificis, que poden
preveure aquestes millores en els seus projectes de
rehabilitació.

Més informació:
icaen.gencat.cat
#energianeta
@energiacat

