
 

 1

Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD 

Butlletí informatiu 4. Juny 2008    

 Website: http://www.adigsa.cat/projectes/Reshape 
Website internacional: www.reshape-social-housing.eu 
Email: info@reshape-social-housing.eu 

 RESHAPE is supported by Intelligent Energy Europe 
  

El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i 
no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.  
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es 
podria donar a la informació que figura,  

 

 

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 els resultats finals d’ADIGSA dins 
el projecte, així com un resum de l’estat de la implementació de la part referent a la certificació 
energètica de la directiva europea Directiva 2002/91/CE d’eficiència energètica en els edificis a 
l’Estat espanyol. 

MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA 

L’estat de transposició de l’apartat de certificació de la directiva d’eficiència 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 de-
cret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certifi-
cació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. Aquest procediment és 
d’obligat compliment des del novembre de 2007. Més informació a 
http://www.icaen.net. 

b. Pel que fa a la certificació d’edificis existents l’Estat espanyol s’ha acollit al període 
addicional de tres anys (gener 2009), article 15 de la Directiva.  

TASQUES EN QUÈ S’ESTRUCTURA EL PROJECTE RESHAPE I RESULTATS OBTINGUTS 

Des del projecte RESHAPE s’han iniciat diverses tasques internes per a l’aplicació de la certifi-
cació energètica en una mostra important del parc d’habitatges d’ADIGSA. El projecte 
s’estructura en les línies de treball següents: 
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Els principals resultats obtinguts han estat: 

1. Eina I. Eina de reflexió sobre barreres i bones pràctiques en la rehabilitació energètica de 
l’habitatge social.  

Recull una llista de barreres de la rehabilitació energètica d’habitatge social, prioritzades i quan-
tificades mitjançant una puntuació realitzada per experts de l’Estat espanyol i membres de AVS. 

Els objectius són: 

1. Definició d’una metodologia per la reflexió sobre barreres i bones pràctiques en la reha-
bilitació energètica de l’habitatge social en qualsevol regió o país. 

2. Testar la metodologia a l’Estat espanyol per la seva validació i extracció de conclusions 
útils pels actors que defineixen i implementen polítiques per la millora de la qualitat de 
l’habitatge (públic o privat). 

 Anàlisi del parc d’habitatges (WP2)   
 

Selecció d’edificis de referència 
 

Formació a  tècnics (WP2)

Avaluació amb Lider i Calener VyP 
(WP2) 

 

 
 

Testar els consums 
obtinguts per la co-
municació als veïns 

(WP5)   

  

Descripció del parc d’habitatges: extra-
polació de resultats (WP2) 

 

Anàlisi de millores (WP3) Millors pràctiques 
en rehabilitació 

energètica (WP3) 

 

Promotors d’Habitatge 
Social (EINA I) 

 
Associacions de veïns 

(EINA II) 

 
Recomanacions al Govern 

(WP3) 

 
 

RESULTATS 

 

Newsletters,
Workshops 

(WP5) 

 

 

Selecció d’eines (WP2) 

Guies o materials de suport (WP4) 

Conclusions (WP3) 
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Es pretén disseminar l’eina a tot l’Estat espanyol, de manera que arribi a totes les empreses 
públiques d’habitatge social i als Departaments autonòmics d’habitatge. 

L’eina està desenvolupada per dos grups d’interès: Empreses públiques d’habitatge social i 
Departaments autonòmics d’habitatge. 

2. Eina II. Tríptic de bones pràctiques en la rehabilitació energètica i en l’ús ecoeficient dels 
edilicis de Verdum, Barcelona. 

Amb la finalitat de facilitar informació que ajudi als usuaris a conèixer quins conceptes han de 
tenir en compte i com s’ha d’actuar per millorar la conservació dels habitatges i, per extensió, 
dels edificis que els contenen, i per aconseguir la implementació d’eficiència energètica en els 
mateixos, ADIGSA proposa redactar aquesta eina. Es pretén difondre-la per tot el barri objecte 
d’estudi, Verdum. 

Els objectius són: 

1. Avaluar la millora de l’eficiència energètica de les actuacions de rehabilitació realitzades 
per ADIGSA en els edificis analitzats. 

2. Facilitar informació sobre estalvis potencials d’altres actuacions de rehabilitació i millora 
a realitzar per part dels propietaris de l’habitatge i les comunitats de propietaris de 
l’edifici, així com recomanacions de bones pràctiques ambientals en l’ús de l’habitatge. 

 
Fotografia del cartell anunciant la Jornada de presentació de l’eina i fotografia del taller de reci-
clatge per a infants. 
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3. Propostes i recomanacions per la implementació de la directiva d’eficiència energèti-
ca en els edificis i per a la promoció de les actuacions de rehabilitació energètica en 
edificis existents a l’Estat Espanyol i a Catalunya 

Des d’ADIGSA i amb l’experiència en la implementació de la EPBD a Espanya, l’experiència de 
l’aplicació de les eines de certificació a habitatge existent, i l’experiència amb la gestió, mante-
niment i rehabilitació de l’habitatge social de Catalunya es detecta: 

1. La necessitat d’intervenir en la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents 
degut al seu gran nombre i a la seva ineficiència. 

2. La urgència de prendre mesures en aquest sentit pel que fa a l’habitatge social degut al 
risc d’arribar a situacions de precarietat energètica i elevat grau de morositat dels inqui-
lins dels habitatges de lloguer. 

3. La necessitat d’intervenir no només en l’habitatge sinó en l’ús dels mateixos i, per tant, 
involucrar als usuaris (llogaters o propietaris en la rehabilitació energètica i en l’ús efici-
ent dels habitatges). 

En aquest sentit, i fruit dels coneixements adquirits durant el desenvolupament del projecte 
RESHAPE des d’ADIGSA, es valora molt positivament l’ús de la certificació energètica com a 
eina per: 

Fotografies realitzades durant la mateixa Jornada a Verdum.  
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1. Facilitar l’accés a la informació d’eficiència energètica dels usuaris i involucrar-los en la 
reducció del consum d’energia a la llar.  

2. Definició de les millors estratègies de millora de la qualitat dels habitatges existents (a 
partir de la quantificació de l’estalvi energètic obtingut).  

3. Definició de polítiques i línies d’ajuts i subvencions per part de les administracions com-
petents.  

Per poder arribar a aquestes fites s’han fet unes recomanacions dirigides al govern, a empre-
ses gestores d’habitatge social a Espanya, propietaris d’habitatge privat i a la Comissió Euro-
pea.  

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 

 

 

 

 
ICAEN (edificació i  estalvi d’energia)  

http://www.icaen.net/index.jsp?idmenu=24&mtipo=A&nombre=Tecnologies%20eficients%2
0MTD 

Agència de l’Energia de Barcelona (notícies, ordenances, etc.) 

 http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/noticies.htm 

 

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 


