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PROJECTE EUROPEU RESHAPE 

“Rehabilitació de l’habitatge social i preparació activa per a la directiva d’eficiència energètica 
en l’edificació” 

INTRODUCCIÓ 

El present butlletí del projecte europeu Reshape presenta les últimes actuacions per part d’Adigsa dins 
el projecte, així com un repàs a l’estat de la implementació de la part referent a la certificació energèti-
ca de la directiva europea Directiva 2002/91/CE d’eficiència energètica en els edificis a l’Estat espa-
nyol. 

Marc normatiu de referència: 

Actualitzant les dades sobre l’estat de la transposició de l’apartat de certificació de la directiva d’efici-
ència energètica a l’Estat espanyol s’observa que: 

a. Pel que fa a la certificació d’edificis de nova construcció, es va aprovar el Reial decret 
47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’efi-
ciència energètica d’edificis de nova construcció. Aquest procediment és d’obligat compli-
ment des del mes de novembre passat. Més informació a http://www.icaen.net. 

b. Pel que fa a la certificació d’edificis existents a l’Estat espanyol sembla que s’acollirà al pe-
ríode addicional de tres anys (gener 2009), article 15 de la Directiva.  

TASQUES EN QUÈ S’ESTRUCTURA EL PROJECTE RESHAPE I ESTAT DEL DESENVOLUPA-
MENT 

Des del projecte Reshape s’han iniciat diverses tasques internes per a l’aplicació de la certificació e-
nergètica en una mostra important del parc d’habitatges d’Adigsa. El projecte s’estructura en les línies 
de treball següents: 

 

 

Tasques realitzades 

Tasques en curs 

Tasques previstes 

Anàlisi del parc d’habitatges Selecció d’eines 

Selecció d’edificis de referència  Formació a tècnics 

Avaluació amb Lider i Calener vyp

CONCLUSIONS 

Guies o material de suport 

Enquesta a usuaris 

Extrapolació de resultats 

Anàlisi de millores 

Tallers d’experts 

Selecció de barris a enquestar 
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Les principals tasques desenvolupades els últims mesos han estat: 

 

1. Enquesta als usuaris 

Realització de 150 enquestes als veïns per poder conèixer les instal·lacions ACS, calefacció i refrigera-
ció de 6 barris d’habitatge social construïts en els anys 1960-1970: La Pau, Verdum i Trinitat (Barcelo-
na), Montserrat (Terrassa), Arraona (Sabadell) i St. Carles (Lleida). Els resultats de les enquestes en 
permeten: 

1.1. Caracteritzar les instal·lacions típiques d’aquesta tipologia d’habitatges i introduir les dades 
d’instal·lacions dins el programa Calener VYP i obtenir-ne la certificació energètica. Aquesta 
informació ens permet plantejar accions de millora pel que fa a les instal·lacions existents i va-
lorar-ne l’estalvi obtingut. Els gràfics següents presenten alguns resultats de l’enquesta en a-
quest sentit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Obtenir dades reals de consums en habitatges rehabilitats abans i després d’aquesta actua-
ció. 

 
Nota: Nombre de la mostra: 29 autoritzacions de 150 enquestes 

 

Pel que fa a la calefacció, s’observa la tipo-
logia d’instal·lacions següent entre els 150 
habitatges enquestats. 

Pel que fa a la refrigeració, s’observa la 
tipologia següent d’instal·lacions entre 
els 150 habitatges enquestats. 
 

SISTEMES DE CALEFACCIÓ PER HABITATGE 

SISTEMES DE REFRIGERACIÓ PER HABITATGE 
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1.3. Donar recomanacions de bones pràctiques en l’ús d’habitatges pel que fa a l’estalvi d’energia 
a la llar (mitjançant explicació porta a porta amb el suport d’un tríptic editat per ICAEN) 

 

2. Organització de dos tallers d’experts 

2.1. 29 de març de 2007 

Jornada sobre la certificació energètica d’edificis, estat de la qüestió i primeres experi-
ències en edificis existents  

En aquest taller es va parlar de l’estat d’implementació de la Directiva i del recentment aprovat 
Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certifica-
ció d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.  El taller va comptar amb 100 assis-
tents i representants de les administracions responsables de la implementació de la certificació 
energètica a l’Estat espanyol i a Catalunya. 

Les principals conclusions d’aquest taller varen ser que l’aplicació de la certificació energètica 
encara es troba en fase de desenvolupament a escala estatal i que calia prioritzar alguns as-
pectes com ara la formació de formadors de l’eina oficial de certificació. Pel que fa als edificis 
existents, la definició del marc de certificació queda pendent (hi ha de termini fins al gener del 
2009) i pel que fa a l’aplicació de l’eina per a edificis existents, els assistents a la jornada van 
expressar la necessitat que fos una eina més simple, que requerís menys hores per al seu ús i 
que no necessités tantes dades d’entrada, ja que no es disposa de moltes dades d’edificis 
construïts.  A continuació es presenten els resultats de l’enquesta sobre l’eina oficial realitzada 
als assistents (en negreta es ressalta el nombre de respostes i el percentatge respecte al total 
de persones que varen contestar l’enquesta, ja que no tothom coneixia l’eina oficial Calener 
VYP): 

 

Seria apte aquesta eina per a l'edificació 
existent?

6; 27%

16; 73%

Sí
No

La certificació energètica pot ser una eina 
per a recomanacions de millora d'habitatges 

existents?

25; 89%

3; 11%

Sí
No

 
Nota: es facilita el nombre de registres i el percentatge respecte al total 

 
2.2. 15 de novembre de 2007 

Taller de treball sobre barreres y bones pràctiques en la rehabilitació energètica 
d’habitatge social 

Aquest taller de treball organitzat per l’Asociación de Promotores de la Vivienda Pública de Es-
panya (AVS) i Adigsa va comptar amb interlocutors dels diferents membres de l’Associació de 
7 comunitats autònomes diferents. Així mateix, hi varen assistir experts en eficiència energètica 
d’edificis, així com membres de la Direcció General de Qualitat en l’Edificació i la Rehabilitació 
de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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El taller es va vertebrar en tres apartats principals. En la primera part, un representant de ca-
dascuna de les 7 CA va explicar la situació de la implementació del Decret en la seva comuni-
tat autònoma. En general, es va constatar que a la major part de comunitats encara hi ha molta 
feina a fer, tot i que l’aplicació del Decret és d’obligat compliment des de l’1 de novembre de 
2007. 

 
Pel que fa al segon apartat es varen presentar algunes experiències de rehabilitació energètica 
a Saragossa i Pamplona, així com l’eina E-tool desenvolupada pel Centro Nacional de Energí-
as Renovables (CENER) per a l’avaluació d’actuacions de rehabilitació energètica en edificis 
existents. Seguidament es va presentar la futura PLATAFORMA NACIONAL SOBRE ENER-
GIA I EDIFICACIÓ  promoguda des de l’AVS.    

 
Finalment, en l’últim apartat de la reunió, els participants van fer un treball en grups de 3 o 4 
persones per a la detecció i valoració de les barreres de rehabilitació existents i la proposta de 
bones pràctiques per resoldre aquestes barreres. Així, les barreres valorades com a més im-
portants per a la rehabilitació energètica d’habitatges existents van ser: 

a) Poc manteniment dels edificis. 
b) Dificultat d’intervenció en habitatges ocupats. 
c) Normativa d’eficiència energètica adreçada a obra nova. 
d) Falten bases de dades necessàries per analitzar la millora d’eficiència energètica en el 

parc d’edificis existents. 
e) Poc poder adquisitiu dels propietaris d’habitatge social. 
f) Falta de tècnics especialitzats en rehabilitació energètica i diagnòstics energètics. 
g) No es repercuteix en el lloguer d’habitatges en funció de la seva qualitat energètica. 
 
Durant el debat posterior es va destacar la importància de la gestió en la rehabilitació ener-
gètica de l’habitatge social, així com la importància de la formació a tècnics i d’una co-
municació correcta als veïns per tal d’involucrar-los en els processos de millora energètica 
d’habitatges existents. També es va destacar la falta de cultura de manteniment per part 
dels propietaris d’habitatges en general. 
 

 
Treball en grups dels assistents al taller del 15 de novembre de 2007. 
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3. 4a Reunió de socis a Sofia, Bulgària: 

Durant la reunió de socis mantinguda el mes passat a Sofia, Bulgària, es va presentar  
l’evolució dels treballs endegats per cadascun dels socis del projecte i la planificació de les tas-
ques restants. A més, es varen visitar dos barris a rehabilitar del centre i la perifèria de la ciutat 

 

      
   

 

 

 

 

 

 

Barri d’Oborishte, centre de Sofia.                           Barri de Zaharna fabrika, perifèria de Sofia. 

 

Durant les dues jornades de treball es varen recollir algunes conclusions prèvies del projecte 
en l’estat de desenvolupament que es troba.  Aquestes són: 

• Necessitat d’uniformitat en la classificació. Sistema de categories semblants i comparables 
a tots els països.  

• El programari i les eines haurien de ser testats abans de la difusió. Així, es podria reforçar 
la validesa de les eines emprades, estalviant així futurs problemes del mal funcionament 
d’aquestes. 

• Algunes eines no estan dissenyades per a l’edificació existent.  

• Per a possibles eines en desenvolupament, seria interessant utilitzar les mateixes dades 
que les utilitzades per a edificació nova. D’aquesta manera, d’una banda s’agilitaria tot el 
procés de la certificació perquè es podria aprofitar la mateixa informació i, de l’altra, els re-
sultats serien comparables. En el cas de Catalunya, s’ha comentat que el programari per a 
edificació existent podria basar-se en consums reals, de manera que aquesta conclusió no 
podria complir-se per a Catalunya. 

• Cal no oblidar que el punt important és introduir als llogaters i propietaris en tot el procés 
de la certificació energètica, ja que és l’objectiu principal de la Directiva. En aquest sentit 
és necessari estimular la ciutadania per tal que porti a terme projectes de rehabilitació, en 
comptes de penalitzar la no acció. 

• Moltes de les definicions d’habitatge social estan lligades a un tipus de públic amb pocs in-
gressos. Cada cop la factura energètica es fa més important a causa de l’augment del cost 
de l’energia, i això repercuteix en els usuaris, els quals cada vegada tenen més dificultats 
per assumir els costos derivats de l’habitatge. 
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PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE 
 

Pàgina web RESHAPE a Catalunya 

http://www.adigsa.cat/projectes/Reshape/cat/index.html 

Pàgina web RESHAPE internacional 

http://www.reshape-social-housing.eu/index.html 

 

CALENDARI DEL PROJECTE 
 
Dates Actuació 
03/2005 Presentació de la proposta a la UE 
12/2005 Firma del Contracte definitiu amb la UE 
03/2006 Reunió d’inici del projecte a Etten-Leur, Països Baixos 
03/2006 Inici dels treballs del paquet de tasques 1, 2, 3 i 5 
05/2006 Publicació del primer butlletí informatiu 
10/2006 Reunió dels socis a Praga, República Txeca 
03/2007 Publicació del segon Newsletter 
03/2007 Primera jornada - taller d’experts 
04/2007 Reunió dels socis a Barcelona 
11/2007 Reunió dels socis a Sofia, Bulgària 
11/2007 Segona jornada - taller d’experts 
12/2007 Publicació del tercer Newsletter 
... ... 
06/2008 FINALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 
 
ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 

Organisme 
Ministeri d’Habitatge  (normativa estatal de referència, notícies sobre l’aprovació del CTE, altres) 
http://www.vivienda.es/es/index.php 
 

Codi tècnic de l’edificació (continguts del CTE per descarregar)  
http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33 
 

Ens Basc de l’Energia (Sistema voluntari de certificació energètica pròpia del País Basc) 
http://www.eve.es/index_hc.asp 
 

Ajuntament de Sevilla (Ordenança per a la gestió local de l’energia, apartat certificació energètica)   
http://www.sevilla.org/medioambiente/normativa/ORDENANZAS_28_12.pdf 
 

IDAE  (edificació i estalvi d’energia)  
http://www.idae.es/index.asp?i=es 
 

ICAEN (edificació i  estalvi d’energia)  
http://www.icaen.net/index.jsp?idmenu=24&mtipo=A&nombre=Tecnologies%20eficients%20MTD 
 

Agència de l’Energia de Barcelona (notícies, ordenances, etc.) 
 http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/noticies.htm 
 


