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El 2 de juny del 2022 es va celebrar al Teatre Unió de Sant Cugat del Vallès 
la primera jornada organitzada en el marc del projecte Retabit dedicada 
a debatre les necessitats que tenen els actors implicats en l’elaboració de 
plans de rehabilitació d’edificis.

La jornada va reunir representants de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), 
la Diputació de Barcelona (DiBA), els municipis de Sant Cugat del Vallès 
i Rubí, així com membres de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) i dels 
equips de recerca d’ARC La Salle i Institut de Recerca a Energia de Catalun-
ya (IREC), que participen al projecte Retabit.

En nom d’ARC La Salle, grup de recerca que coordina Retabit, Leandro 
Madrazo va presentar el projecte i els objectius. La renovació d’edificis 
s’ha convertit en un tema central de l’estratègia europea per aconseguir 
la neutralitat climàtica el 2055 (Green Deal, Fit for 55, Renovation Wave). 
Augmentar la taxa de renovació anual —actualment un 1% de mitjana a 
Europa— és clau per assolir aquest objectiu. Per desenvolupar progra-
mes de rehabilitació a gran escala, els actors implicats, tant del sector 
públic com del privat, necessiten informació per seleccionar les àrees i 
els edificis on s’intervindrà, i per avaluar l’impacte de les intervencions. 
Retabit està desenvolupant una plataforma de serveis basats en dades 
per proporcionar aquesta informació, al llarg del temps. Per dur a ter-
me la plataforma, és important celebrar reunions com aquesta, que 
permeten conèixer de primera mà les necessitats dels actors implicats 
als programes de rehabilitació d’edificis.

El programa de sessions el va moderar Jordi Pascual, investigador de 
l’IREC.

Ainhoa Mata, del Institut Català de l’Energia (ICAEN), va presentar 
les noves directives europees sobre eficiència energètica al sector de 
l’edificació i els procediments que utilitza l’ICAEN per recollir i compartir 
la informació sobre els certificats energètics. Un dels objectius dels cer-
tificats és que els ciutadans puguin conèixer l’estat dels edificis. A més, 
les empreses poden accedir a les dades per conèixer les necessitats 
dels edificis i els seus habitants. Ainhoa va presentar les activitats que 
s’estan duent a terme per promoure la renovació energètica dels edifi-
cis i va destacar les barreres socials, econòmiques i normatives que en 
dificulten la implantació. També va presentar algunes de les solucions 
proposades per l’ICAEN per augmentar la taxa d’edificis rehabilitats: 
apoderament dels ciutadans, finestreta única, exempcions fiscals i fo-
ment de la comunicació entre administracions.

Anna García, de la Diputació de Barcelona (DiBA), va presentar els 
reptes i les necessitats de les polítiques d’habitatge que duu a terme 
aquest organisme. L’oficina d’habitatge recolza els serveis d’habitatge 
i urbanisme i promou activitats de rehabilitació d’edificis i de regene-
ració urbana per crear una xarxa de serveis locals per als ajuntaments. 
El seu repte principal és identificar les àrees d’intervenció amb més ne-
cessitats de rehabilitació, tenint en compte factors ambientals, socials i 
econòmics. Anna va destacar la necessitat de comptar amb informació 
accessible i en el format adequat per poder avaluar les característiques 
del parc immobiliari i així poder prendre les mesures oportunes.
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Marta Oliver, de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, va mostrar 
la feina que duu a terme el municipi per millorar l’eficiència energèti-
ca i assolir els objectius de sostenibilitat. L’ajuntament promou les re-
duccions fiscals per als habitatges energèticament eficients, afavoreix 
les instal·lacions renovables i les instal·lacions compartides. Tot i això, 
el municipi per si sol no pot impulsar el canvi que es necessita; cal la 
col·laboració amb la societat. Per això, el pla d’emergència climàtica 
(2019-2023) es va crear amb la participació dels ciutadans. Marta va 
presentar els projectes europeus en què participa el municipi, CESBA 
MED i Save the Homes, dedicats a la sostenibilitat urbana i la rehabili-
tació d’habitatges.

Álvaro Sicilia, del grup de recerca ARC La Salle, va presentar la plata-
forma OpenSantCugat, desenvolupada mitjançant un conveni de col·la-
boració amb l’ajuntament. La plataforma integra dades generades pels 
serveis municipals amb dades obertes proporcionades per les admi-
nistracions públiques amb l’objectiu de facilitar la gestió i l’accés a les 
dades als tècnics de l’ajuntament, els ciutadans i les empreses.

Ana Sanchís, de l’Institut Valencià de l’Edificació, va mostrar les 
eines que estan desenvolupant per a la rehabilitació energètica en el 
marc dels projectes europeus Save the Homes i re-MODULEES. Hi ha 
barreres per a la renovació energètica: la gent és reticent, el mercat 
està fragmentat, hi ha manca de confiança i informació. Per pal·liar la 
manca d’informació s’ha creat Renoveu, que permet calcular aproxima-
dament el consum energètic de qualsevol edifici de la Comunitat Valen-
ciana i facilita les mesures de millora per estalviar energia i augmentar 
el confort. Ana també va presentar l’eina que s’està desenvolupant al 
projecte re-MODULEES, que anirà més enllà de Renoveu, oferint mapes 
temàtics i anàlisi del retorn de la inversió. L’objectiu final és que aques-
tes eines formin part dels serveis de la finestreta única, on els ciutadans 
i les empreses poden acudir per rebre orientació.

Josep Vives, de l’Ajuntament de Rubí, va presentar el pla director Rubí 
Brilla 2030, els objectius del qual són la reducció dels gasos d’efecte hi-
vernacle, l’augment de l’eficiència energètica i la producció d’energia a 
partir de fonts renovables. Josep va compartir les seves experiències 
sobre l’obtenció i ús de dades de consum a les llars de Rubí i va reflexio-
nar sobre el paper de les administracions i les empreses distribuïdores 
en la gestió de les dades dels ciutadans. Pel que fa als reptes tecnolò-
gics a què s’enfronten les administracions, va destacar la necessitat de 
comptar amb tècnics que puguin extreure coneixement de les dades. 
Això suposa invertir més en persones i menys en tecnologia.
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Les presentacions van ser seguides per una taula rodona amb els par-
ticipants. Algunes de les qüestions que es van abordar van ser les se-
güents:

• La necessitat d’organitzar regularment reunions amb els agents im-
plicats en la rehabilitació (públics i privats) i amb la ciutadania.

• La importància de disposar d’informació precisa i rellevant sobre 
les ajudes i subvencions mitjançant eines que permetin identificar 
àrees d’actuació tenint en compte factors socials, econòmics i me-
diambientals, i la seva interrelació.

• Encara que s’estan utilitzant plataformes de dades obertes (SITMUN, 
a la DIBA; certificats energètics d’ICAEN), continua sent necessària 
la integració de dades; per exemple, per relacionar les dades del 
cadastre amb els certificats energètics i les inspeccions tècniques 
d’edificis.

• Les plataformes a desenvolupar han de ser interoperables i escala-
bles, adaptables a les necessitats de les diverses administracions i 
del sector privat. Han de romandre operatives al llarg del temps per 
poder realitzar anàlisis comparatives de les millores realitzades al 
parc immobiliari al llarg del temps. Les dades són la base de les pla-
taformes; han de ser fiables i accessibles, també al llarg del temps.

• Entre els usuaris potencials dels sistemes d’informació sobre reha-
bilitació d’edificis hi ha aquells que exerceixen com a mediadors en-
tre administracions i ciutadans: instal·ladors d’equips per millorar 
l’eficiència, empreses que es dediquen a la rehabilitació.

• L’interès dels ciutadans per la renovació energètica dels edificis i 
els habitatges és escàs. Per implicar-los, cal abordar qüestions que 
els preocupen directament, com ara el confort i la salut. A més, els 
ajuntaments i les diputacions haurien de col·laborar més per agilit-
zar les gestions als ciutadans.


