
Estratègia per la 
Rehabilitació a Barcelona
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Introducció
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• Habitabilitat
• Accés als serveis bàsic
• Atendre l’emergència habitacional

Revertir 
desigualtats

• Eficiència i estalvi
• Generació amb energies renovables

Iniciar la transició 
energètica

• Generar ocupació digna
• Crear Economia local

Reconvertir  un 
sector en crisi
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Estratègia per la Rehabilitació a Barcelona
Prioritats 



Objectius
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Millorar les condicions
d’habitabilitat dignes per 

tothom

Augmentar la dotació 
d’habitatges de lloguer 

assequible

Reduir les 
emissions, augmentar la 
producció amb energies 

renovables i garantir 
l’accés a l’energia amb 

eficiència

Fomentar l’economia 
local

Garantir la qualitat i 
seguretat del patrimoni 

arquitectònic

5

Estratègia per la Rehabilitació
Objectius



Abast
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Edificis 
residencials Habitatges Edificis 

municipals Espai Públic
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Estratègia per la Rehabilitació
On actuem



Principals línies d’actuació
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Convocatòria d’Ajuts 2016
Principals característiques

Ajudes per 
rehabilitar i 
millorar els 

interiors dels 
habitatges

S’incorporen 
barems socials 

per afavorir 
l’accés als ajuts 

a les rendes més 
baixes

Subvencions per 
usar materials 

amb baixa 
petjada 

ecològica i per a 
edificis 

catalogats. 

Conjunts 
residencials 
d’especial 

interès.

Es prima 
econòmicament 
la rehabilitació 

energètica
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Convocatòria d’Ajuts 2016
Principals característiques

• Obres en edificis
1. Patologies estructurals
2. Estalvi energètic

a. Mesures actives: plaques 
fotovoltaiques, solar tèrmica 
per ACS, posta en marxa 
plaques solars

b. Mesures passives: aïllament 
parcial o en tota la envolvent. 
Fusteries.

3. Instal·lació 
ascensors/accessibilitat

4. Rehabilitació arquitectònica
5. Fomentar la redacció d’ITES

• Obres en habitatges
1. Assolir l’habitabilitat en 

habitatges que no la tibguin
2. Accessibilitat: canvi banyeres per 

dutxes, amplades
portes, adaptació cuines i banys

3. Estalvi energètic/salut: 
Aïllament/ fusteries
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Convocatòria d’Ajuts 2016
Principals característiques

Per a la rehabilitació d’edificis en la convocatòria s’han establert els següents 
percentatges de subvencions:

(1) En aquests ajuts s'inscriurà en el Reg. de la Propietat la obligació de retornar l'import que superi el 50% de
la subvenció, i la obligacició de retronar-lo quan es produeixi una trasnmissió de l'habitatge.

(2) Nomès es podran acollir a aquests ajuts aquelles obres en que no sigui possible/viable implementar mesures
d'eficiència energètica.

Actuació Percentatge Topall
Patologies estructurals sense topall
Millores energètiques globals o actives
Ascensors
Millores energètiques passives parcials 35%
Resta obres elements comuns (2) 25%

Cohesió social (1) 100% sense topall
Ús materials baixa petjada ecològica 5% 5.000 €                          

Edificis catalogats 5% 5.000 €                          
Redacció projectes en conjunts comunitats 85% 10.000 €                       

Redacció ITEs en expedients ajuts 100%
Redacció ITES edificis + 100 anys 80%

50%
60.000 €                       

Barems conv 2015

Ajuts complemetaris

30.000 €                       
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Convocatòria d’Ajuts 2016
Principals característiques

Per a la rehabilitació d’habitatges en la convocatòria s’han establert els següents percentatges 
de subvencions:

1,5 IRSC 2 IRSC 2,5 IRSC
1 membre 15.935,46 € 21.247,28 € 26.559,10 €
2 membres 16.428,31 € 21.904,41 € 27.380,52 €
3 membres 17.134,90 € 22.846,54 € 28.558,17 €
4 membres o més 17.706,07 € 23.608,09 € 29.510,11 €

Actuació Percentatge Topall IRSC
Habitabilitat
Accessibilitat
Millores energètiques
Salut

Ingressos familiars per sota 2 IRSC 85% 10.000 €                       2 IRSC
Cohesió Social 100% 15.000 €                       1,5 IRSC

Ajuts complementaris (1)

2,5 IRSC25% 5.000 €                          



Pla de Rehabilitació integral de l’espai públic
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Prioritzar 
micointervencions

a l’espai públic

Saturar fractures 
del paisatge urbà Accessibilitat

Mobilitat 
sostenible i 

transport públic

Materials amb 
baixa petjada 

ecològica



Pla d’eficiència energètica en edificis municipals
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reduir el 
consum en 

climatització

reduir el 
consum en 
il•luminació

Incrementant 
la generació 

energètica per 
el màxim 

autoconsum

monitorització 
energètica 
dels edificis
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