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Situació actual a nivell ambiental i climàtic

Gràfic de l’evolució de la concentració de CO2 a l’admosfera per al període

1990-2100 segons els principals escenaris d’emissions que es fan servir.

RCP2.6 - Escenari optimista si s’estigués complint amb els compromisos de Kyoto 1992. Avui

dia es gairebé impossible d’assolir.

RCP4.5 - Escenari si s’estigués complint l’Acord de París de 2015. Avui dia ja resulta difícil

d’assolir. Signat inicialment per 175 dels 193 estats de l’ONU i actualment ja signat per tots.

RCP8.5 - Escenari pessimista sense complir cap acord.

-
Concentració

CO2 Juny 2020

416,39 ppm
Dada extreta de l’ESRL

Global Monitoring Division en

el seu observatori de mesura

delCO2 atmosfèric a Mauna

Loa (Hawaii, EUA):

https://www.esrl.noaa.gov/gm

d/ccgg/trends/graph.html
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Situació actual a nivell ambiental i climàtic

Gràfic de l’evolució de la temperatura Mitjana anual a Catalunya per al

període 1971-2051 segons els principals escenaris d’emissions possibles.

RCP4.5 - Escenari si s’estigués complint l’Acord de París de 2015. Avui dia ja resulta difícil

d’assolir. Signat inicialment per 175 dels 193 estats de l’ONU i actualment ja signat per tots.

RCP8.5 - Escenari pessimista sense complir cap acord.
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Situació actual a nivell ambiental i climàtic
Edificis i habitatges

Estratègies de reducció dels gasos d’efecte hivernacle 2010 a la UE

Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle al sector de

l’edificació del 90% (inclou tota la vida de l’edifici)

Font: GUÍA D’APLICACIÓ DEL CTE DB HE 2019



Situació actual a nivell ambiental i climàtic
Edificis i habitatges

Els edificis requereixen el 40% del consum energètic total de la UE

A Espanya els edificis representen el 30% del consum energètic (clima suau)

A Catalunya edificis d’us residencial representen 15,1% consum energia final.

El 68% del consum de la mitjana de les llars espanyoles prové de la calefacció

refrigeració i aigua calenta sanitària. Aquest es el que es te en compte a la CEE.

A Catalunya el 60% del parc d’habitatges es anterior al 1980, data en què

l’aïllament tèrmic va començar a ser obligatori.

• Abans de 1981 no es regulava l’envolupant tèrmica dels edificis.

• NBE-CT-79 (1981-2006). Limitava transmitàncies tèrmiques dels tancaments a edificis nous.

• NRE-AT-87 (1989-2007). Només a Catalunya. Millorava alguns aspectes. I posterior Decret 21/2006

• CTE 2006 (2007-2014). També limitava la demanda d’edificis nous i reformes de certa magnitud.

Exigia un mínim de producció d’energia solar tèrmica per a ACS. Es verifica el compliment, per mitjà

de la simulació energètica de l’edifici específic.

• CTE 2013. (2014-2020). Més restrictiu que l’anterior, sobretot en rehabilitació, i també limita el

consum energètic dels edificis nous o ampliacions.

• CTE 2019. (24/11/2020-Actualitat). És més restrictiu i limita el consum també en reformes de certa

entitat. Els habitatges nous que compleixen aquestes limitacions, es consideren edificis de consum

d’energia quasi nul. 60 a 70% de renovables per a ACS.

• 12/2022 requerirà producció elèctrica amb renovables en edificis d’habitatges amb més de 1,000 m².

• Cada 5 anys cal renovar el CTE incrementant les seves exigències.



Situació actual a nivell ambiental i climàtic
Edificis i habitatges

Edificis nous CTE HE 2019

Edificis anteriors a 1981

(Fins a 10 vegades més consum

d’energia primària en calefacció,

refrigeració i ACS que els edificis nous)



Situació actual a nivell ambiental i climàtic
Edificis i habitatges

Factura energètica total per a un habitatge de 80 m² a Catalunya



Situació actual a nivell ambiental i climàtic
Edificis i habitatges

Consum d’energia primària no renovable (EPRNR) per zona climàtica i tipologia

d’habitatge a Catalunya



Situació actual a nivell ambiental i climàtic
Edificis i habitatges

Estadístiques de les CEE.

Qualificacions energètiques d’edificis a Catalunya a 31 de juny de 2020



Situació actual a nivell ambiental i climàtic
Edificis i habitatges

Estadístiques de les CEE.

Qualificacions energètiques d’edificis a Catalunya segons la seva antiguitat



Eficiència energètica als edificis

Amb la Directiva europea 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels

edificis, i la Directiva 2012/27/UE relativa a la l’eficiència energètica,

que es modifiquen i actualitzen amb la Directiva 2018/844 del Parlament

Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, els països membres de la UE

acorden descarbonitzar tot el parc immobiliari (0 emissions), que es

responsable del 36% de les emissions de CO2.

Edifici 0 emissions: Implica que siguin energèticament molt eficients i

necessitin molt poca energia, i aquesta poca energia que necessitin, sigui

atesa per fons renovables produïdes al mateix edifici o a l’entorn.

No només preocupa el que emeten en el seu funcionament, sinó també durant

tot el cicle de la seva vida (matèries primeres, construcció, funcionament,

desconstrucció)

Fites parcials properes per arribar a l'objectiu final de 0 emissions de CO2:

- 2027. Tots els edificis públics nous han de ser 0 emissions.

Tots els edificis existents amb CEE de qualificació energètica G han

de ser renovats i millorats a qualificació F

- 2030. Tots els edificis nous i o reformes intenses han de ser 0 emissions.

Els edificis existents han ser mínim E, o F si son residencials.

- 2033. La qualificació energètica mínima de tots els edificis existents E.

- 2050. Tots els edificis han de ser 0 emissions.



Eficiència energètica als edificis

• Els estats membres han d’alleugerir la pobresa energètica i donar suport a

l’habitatge social i protegir els llogaters de les pujades desproporcionades en

les renovacions.

• Les classes d’eficiència energètica es reescalaran amb l’objectiu d’un parc

d’edificis de zero emissions per a l’any 2050. Classe A = zero emissions.

• Els certificats classe D o inferior tindran una validesa de 5 anys.

En el context actual, tant de crisi climàtica, com de crisi energètica i econòmica,

els beneficis de la rehabilitació energètica dels edificis menys eficients, prenen

una importància cabdal.

Per aquest motiu és molt important que els propietaris i usuaris dels habitatges,

amb el suport de les administracions, pugin actualitzar, i fer més eficients i

segurs els seus edificis i habitatges.

L’administració juga un paper clau, en el foment de la rehabilitació energètica

dels edificis i el seu ús eficient:

Anàlisi

Planificació

Divulgació i conscienciació

Suport

eines

investigació,

regulació, control i inspecció

formació i coneixement

ajuts econòmics i subvencions.



Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Els programes 3, 4 i 5 de la convocatòria de subvencions per a 

rehabilitació energètica dels edificis de tipologia residencial de l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya, provinents dels fons Next Generation, donen 

continuïtat a les convocatòries d’ajuts de rehabilitació que es venien oferint, per 

part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fins al 2020, però amb quanties 

més elevades i fent especial èmfasi a l’eficiència energètica, amb requisits més 

elevats, d’acord amb els actuals objectius.

D’altra banda, aquestes quanties de subvenció límit tan elevades, de fins al 80% 

amb límits de fins a 21.400€ per habitatges (que poden arribar fina a un 100% 

amb un límit de 26.750€ en casos de vulnerabilitat econòmica), son una 

oportunitat també per renovar i mantenir l’actual parc d’habitatges, especialment 

pel que fa a aquells edificis més envellits i energèticament ineficients, i per 

aquelles comunitats que tenen més dificultats per complir amb el seu deure de 

conservació. (Paral·lelament també s’han previst línies de finançament bonificat 

per a comunitats)
Aquests ajuts també tenen un elevat component 

social, ja que la subvenció, en el cas de persones 

vulnerables, pot arribar al 100%, i en tractar-se de 

rehabilitacions energètiques, permeten un estalvi 

considerable a la factura energètica de les 

famílies i garanteixen unes millors condicions de 

confort tèrmic, que pot repercutir sobre la millora 

de la salut de les persones, afavorint la cohesió 

social.



Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

AIGUAFREDA 2
BIGUES I RIELLS 2
CALDES DE MONTBUI 13
CANOVELLES 34
CARDEDEU 11
FIGARÓ - MONTMANY 2
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 28
LA GARRIGA 13
GRANOLLERS 103
GUALBA 5
LA LLAGOSTA 15
LLIÇÀ D'AMUNT 2
LLIÇÀ DE VALL 2

MUNICIPI NUM. EDIFICIS MUNICIPI NUM. EDIFICIS

25 municipis del Vallès Oriental. - 398 edificis amb obres d’IITE’s pendents

LLINARS DEL VALLES 7
MARTORELLES 3
MOLLET DEL VALLES 81
MONTMELO 8
MONTORNES DEL VALLES 13
PARETS DEL VALLES 7
LA ROCA DEL VALLES 8
SANT CELONI 24
SANT FELIU DE CODINES 7
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA   4
VALLGORGUINA 3
VALLROMANES 1

IITE’s fetes sense obres realitzades al Vallès Oriental 2021.

i un elevat nombre d’edificis d’habitatges més, que encara no han passat la IITE 

tot i estar-ne obligats (Edificis plurifamiliars o unifamiliars a menys 1,5 metres de la 

via pública > 45 anys).  



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

El 28 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució

DSO/825/2022, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim

de concurrència pública no competitiva, de subvencions per a la rehabilitació

energètica d’edificis d’ús residencial i habitatges.

En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU permetran lluitar

contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic, amb l’objectiu bàsic

que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum d’energia

primària no renovable (EPNR) (ACS, calefacció i refrigeració) i, un mínim de

reducció de demanda de calefacció i refrigeració, del 25% per als municipis del

Vallès Oriental de fins a 250 m d’alçada i 35% per als situats per damunt

d’aquesta alçada.

En cas d'actuacions de millora en habitatges individuals, també es preveu

ajuts si es redueix un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració, o

s’actualitzen elements de l’envolupant complint amb els criteris del CTE HE1, o

es redueix el consum d’energia primària no renovable (EPNR) un 30%.

OBJECTIU:

MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

DELS EDIFICIS I/O HABITATGES

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898209.pdf


Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 

procedents dels fons Next Generation

3 programes: (son compatibles entre ells)

PROGRAMA 3. Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici

(edificis plurifamiliar i unifamiliars)

Presentació de sol·licituds: del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre

(inclòs) o fins exhauriment del fons

Per a garantir la viabilitat d’aquest ajut es preveu fins a un 100% de

subvenció en casos de vulnerabilitat econòmica, i paral·lelament s’han

establert unes línies de finançament específiques.

PROGRAMA 4. Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència

energètica en habitatges (unifamiliars i individuals en edifici plurifamiliar)

Presentació de sol·licituds: del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre

(inclòs) o fins exhauriment del fons.

PROGRAMA 5. Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la

rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Presentació de sol·licituds: del 20 de juny de 2022 fins al 31 de desembre

(inclòs) o fins exhauriment del fons.

* Prevista nova convocatòria també per al 2023



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

Reducció demanda calefacció + refrigeració 25%

municipis Vallès oriental h < 251 m, i 35 % h > 250 m.

Programa 3 (edificis

inclòs unifamiliars)

Reducció 

consum 

EPNR 

% de subvenció 

sobre les despeses 

subvencionables

Límit subvenció per 

habitatge en 

plurifamiliar

Límit subvenció en 

unifamiliar

30% 40%
*100% pers. vulnerables

6.300 €/hab
* 15.750 €/h pers. vulner.

8.100 €/hab
* 20.250 €/h pers. vulner.

45% 65%
*100% pers vulnerables

11.600 €/hab
* 17.846 €/h pers. vulner.

14.500 €/hab
* 22.308 €/h pers. vulner.

60% 80%
*100% pers vulnerables

18.800 €/hab
* 23.500 €/h pers. vulner.

21.400 €/hab
* 26.750 €/h pers. vulner.

Programa 4 (habitatges individuals)

Reducció demanda calefac. + refrig. 7% 40%
*inversió ≥ 1.000 €

3.000 €/hab
* Amb inversión

de 7.500€
Reducció consum EPNR   30%

Modificació envolupant segons CTE-HE1

% subvenció Límit subvenció% de subvenció Límit de subvenció



OFICINES TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ (OTR)

Per tal de millorar la coordinació i professionalitzar l’inici de la gestió de les

subvencions, s’han creat les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR).

Aquestes oficines tindran un paper cabdal en el Programa 3 (Edificis),

especialment en els tràmits inicials, fent les validacions i els informes

d’idoneïtat administrativa i/o tècnica, respectivament, per assegurar que es

compleixen els requisits prèviament a la sol·licitud.

S’han constituït com a OTR:

- El col·legi professionals d’administradors de finques de Catalunya

- El col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC)

- Els col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació

de Catalunya

Per a la tramitació i justificació tècnica de les sol·licituds, dels programes 3 i 4

cal la intervenció d’un Arquitecte o Arquitecte Tècnic col·legiat, que en el cas

del programa 3, farà d’interlocutor amb les OTR.

En cas que no disposeu encara de tècnic, us podeu adreçar directament a les

OTR o col·legis professionals respectius.



OFICINES LOCALS DE REHABILITACIÓ
OFICINES LOCALS/COMARCALS D’HABITATGE

A més de les OTR, les Oficines Locals de Rehabilitació o les Oficines

locals/comarcals d’habitatge (OLH/OCH) continuen tenint un paper

fonamental en aquestes convocatòries, ja des de una fase prèvia, assessorant

a tota la ciutadania/professionals interessats i ens locals, però sobretot des de

l’entrada de la sol·licitud d’ajuts de rehabilitació, gestionant de forma integral

els expedients de rehabilitació Next Generation dins de l’àmbit territorial que

els correspongui.

Aquesta intervenció de les OLH/OCH és imprescindible en tots els

programes, Programa 3 (Edifici), Programa 4 (Habitatges individuals) com en el

Programa 5 (Llibre de l’Edifici).

Constitueixen les oficines locals de Rehabilitació:

- Les oficines locals de rehabilitació/d’habitatge, en aquells municipis que en

disposin

- Les oficines comarcals d’habitatge

- El Servei Territorial d’Habitatge de la seva demarcació, en cas de no haver-

hi oficina local/comarcal



OFICINES LOCALS DE REHABILITACIÓ
OFICINES LOCALS/COMARCALS D’HABITATGE

En tots els programes, les OLH/OCH actuen de forma delegada per l’Agència

de l’Habitatge de Catalunya, tal i com s’efectua en altres convocatòries, per tal

de descentralitzar-ne la gestió i entre les seves tasques destaquem:

- Captar l’atenció del ciutadà i promoure la cultura rehabilitadora en el

marc de l’eficiència energètica. Informar i assessorar els ciutadans,

atendre les seves consultes i resoldre els dubtes, tant de tramitació

com de caràcter més tècnic.

- Coordinar-se amb els diferents agents rehabilitadors i entitats que

intervenen en el procés: Agència de l’Habitatge de Catalunya, Col·legis

professionals, tècnics habilitats, particulars interessats...

- Verificar, validar, avaluar, gestionar, supervisar i efectuar el

control de l’expedient des de l’entrada de la sol·licitud fins a la

resolució final de la subvenció i fins al pagament de la mateixa,

un cop executada l’obra i amb les validacions pertinents.

- Gestionar les incidències, requeriments, revisions, inspeccions i

recursos posteriors, en cas de produir-se.



DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LES 

OFICINES LOCALS D’HABITATGE

Actualment a la comarca hi ha 6 OLH amb una gestió i tramitació integral de tràmits:

• OLH Granollers

• OLH Mollet del Vallès

• OLH Sant Celoni (àmbit supramunicipal: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant 

Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, 

Vallgorguina i Vilalba Sasserra)

• OLH Parets del Vallès

• OLH Caldes de Montbui 

• OCH Vallès Oriental (resta dels 22 municipis que no tenen OLH)

Així mateix, també n’hi ha que funcionen com a punt d’assessorament, finestreta única, i/o gestions i tramitacions parcials 

en alguns àmbits:

• OLH La Llagosta 

• OLH Montornès del Vallès

OCH Vallès Oriental
(àmbit supramunicipal al Vallès Oriental 

amb cobertura en 415.789 habitants 
potencials, i ) 



Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Ajuts de finançament

Finançament ICF per a comunitats (només comunitats de propietaris)

• Índex de morositat límit 5%

• Import total mínim 30.000 €

• Import màxim 20.000 € per habitatge

• Termini màxim 15 anys

• Interès fix 2%

• Comissió d’apertura 0,25% (mínim 150 €) i d’amortització anticipada 0,25%

Adreçar-se directament a l’ICF

https://espaiclient.icf.cat/login/

Conveni AHC, ICF, i Avalis de Catalunya SGR amb 10 entitats 

bancaries, per finançament d’obres de rehabilitació energètica
(Dirigit a Comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors)

Comunitats: Interès fix 5,25% a 10 anys (ampliable segons garanties a 15 anys) 

Particulars: Interès fix 4% a 15 anys

Agents rehabilitadors: Interès fix 5% a 10 anys (ampliable a 15 anys) 

Adreçar-se directament a les entitats bancàries col·laboradores:

ARQUIA BANCA, Bankinter, BBVA, Banc de Sabadell, Banc Santander, 

CaixaBank, Caixa d’Enginyers, Deutsche Bank, Ibercaja i UCI (Unió de 

Crèdits Immobiliaris)

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabil

itacio/financament/

https://espaiclient.icf.cat/login/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabilitacio/financament/


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Subvencions accessibilitat

Subvencions per actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge.

Concurrència pública no competitiva (Encara no s’ha obert la convocatòria.)

• Dirigit a persones grans (mínim 70 anys), i/o amb discapacitat, i/o en 

situació de dependència, que siguin propietaris o usufructuaris dels 

habitatges.

• Obres des del 1/2/2020 a 31/3/2023

• Edificis amb un mínim del 50% de la superfície, sense comptar la planta 

baixa, destinada a habitatge.

• Cal IITE presentada, CEE i etiqueta energètica

Pressupost subvencionable: pressupost de les obres sobre el que s’ha 

demanat llicència municipal, honoraris tècnics tant de projecte com de direcció, 

IITE, CEE, tramitació  (no son subvencionables taxes, impostos o tributs)

Zones comuns en 
edificis d’habitatges

75% del pressupost 
subvencionable

* (100% per unitats de convivència 
amb vulnerabilitat econòmica)

Interior dels 
Habitatges

100% del 
pressupost 
subvencionable

Límit 6.000€ (altres casos)

Límit 10.000€ (discapacitat ≥ 75%
de mobilitat reduïda)

Límit 15.000€ (dependència)



Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Subvencions accessibilitat
Actuacions subvencionables:

Accessibilitat en zones comuns dels edificis d’habitatges, a tot el recorregut 

fins als habitatges o qualsevol altra zona d’ús comú com jardins, piscines... 

(Inclou ascensors nous, rampes, plataformes elevadores, o instal·lació o 

adaptació d’altres dispositius, com videoporters, renovació ascensors, substitució 

de portes, senyalització, informació i avís, productes de suport o qualsevol altra 

mesura que faciliti l’accessibilitat, la seguretat, l’autonomia i la vida independent a 

persones amb mobilitat reduïda, i discapacitat sensorial o intel·lectual)

Accessibilitat interior dels habitatges. (Inclou ascensors i sistemes d’elevació, 

de senyalització, d’informació o avís, domòtica, i qualsevol adaptació als espais 

de l’habitatge que faciliti l’accessibilitat, la seguretat i l’autonomia funcional) 

Cal que complexin la normativa tant d’accessibilitat com se seguretat 

d'utilització, d’incendi, d'eficiència energètica i de residus, i la legislació referida a 

la recepció de subvencions públiques.

Son compatibles amb altres subvencions, sempre que no es superi el 

pressupost subvencionable, excepte amb les convocatòries de barris gestionats 

per l’AHC i les del Departament de Drets Socials per a les mateixes actuacions.

Pagament de la subvenció un cop justificat el pagament de les obres, amb 

possibilitat de pagaments a compte, acreditant el pagament parcial de les obres.

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-

daccessibilitat-per-a-persones-grans/

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-daccessibilitat-per-a-persones-grans/


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Subvencions edificis residencials en entorns rurals

Subvencions del programa de rehabilitació d’edificacions 

residencials buides per foment de repoblament en entorns rurals

Termini de sol·licituds: 18/10/2022 a 2/12/2022

Inici de les obres posterior a 1/2/2020

Cal IITE presentada, CEE i etiqueta energètica

Durant 40 anys si es públic o 20 anys si es privat ha de mantenir:
• Domicili habitual i permanent (s’ha de mantenir ocupat o notificar a l’AHC la seva 

disponibilitat per buscar un nou adjudicatari)

• Els adjudicataris seran persones inscrites al RSHPO

• Preu de venda o lloguer limitat (25% de reducció sobre preu de mercat AHC) 

• En cas de propietat temporal (mínim 75 anys i preu 85% del preu de venda)

• Hi a opció de contracte de masoveria

Actuacions subvencionables:
Actuacions de rehabilitació per a assolir l’habitabilitat, millora de l’eficiència energètica, 

reparació de les deficiències estructurals, o que impliquin risc per a la seguretat o salubritat 

de les persones

Inclosos els honoraris tècnics de projecte i direcció.

No inclòs gran rehabilitació o obra nova

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Rehabilitacio_entorn_rural

Titularitat pública 90% cost total obra Límit 60.000 € / habitatge

Titularitat privada 60% cost total obra Límit 40.000 € / habitatge

Campins  /  Fogars de Montclús  /  

Montseny  /  Santa Maria de 

Martorelles  /  Tagamanent  /  Vilalba 

Sasserra

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Rehabilitacio_entorn_rural


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation - ICAEN

Subvencions energies renovables i eficiencia instal·lacions

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia 

renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el 

sector residencial

Termini per a sol·licituds des de 1/7/2021 fins a 31/12/2023

Per a autoconsum fotovoltaic 600 €/kWp en instal·lacions de fins a 10 kWp o

450 €/kWp en instal·lacions de fins a 100 kWp

* (s’estima com a mitjana orientativa entre 3 i 4 kWp per habitatge)

Per a instal·lacions d’aerotèrmia (ACS, calefacció i refrigeració), màxim

3.000 €/habitatge.

Per a instal·lacions solars tèrmiques per ACS, màxim 3.000 €/habitatge.

Per a calderes de biomassa, màxim 2.500 €/habitatge.

Per a instal·lacions de geotèrmia (ACS, calefacció i refrigeració), màxim

13.500 €/habitatge.

Per a instal·lació de terra radiant amb sistemes que funcionin 100% amb

energia renovable, màxim 3.600 € i en cas de radiadors de baixa

temperatura màxim 1.830 €.

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-

2022/tramiteu/

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/tramiteu/


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation - AEAT

Avantatges fiscals

Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i 

refrigeració (reducció mínima de la demanda de calefacció i refrigeració 7%)

20% de deducció sobre una base máxima 5.000 €

Deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primària no 

renovable (reducció mínima EPNR 30% o obtenir qualificació A o B)

40% de deducció sobre una base máxima 7.500 €

Deducció per obres de rehabilitació energética (reducció mínima EPNR 30% 

o obtenir qualificació A o B)

60% de deducció sobre una base máxima 5.000 €/any amortitzable fins a un 

màxim 4 anys i 15.000 € totals

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/vivienda-otros-

inmuebles/deducciones-obras-mejora-eficiencia-energetica-viviendas.html

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la 
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

"no se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas las ayudas concedidas en virtud de los distintos 

programas establecidos"

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/vivienda-otros-inmuebles/deducciones-obras-mejora-eficiencia-energetica-viviendas.html


Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation



Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation



Programa 5 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la

redacció de projectes de rehabilitació.

Actuacions subvencionables:

- Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació

El llibre de l’edifici es obligatori per a tots els edificis nous

• objectes de gran rehabilitació des de 7/4/1993

• objectes de reforma o rehabilitació des de 6/5/2000

• Edificis de més de 45 anys que hagin passat IITE

• Recomanable per a tots els edificis

- Projecte tècnic de rehabilitació integral d’edificis amb finalitat d’activar la

demanda de rehabilitació energètica significativa (que compleixi els criteris

màxims del programa 3 de Next Generation)

Presentació sol·licituds entre 20/6/2022 i 31/12/2022.

Finalització abans del 30/6/2026



Programa 5 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la

redacció de projectes de rehabilitació.

Requisits: (primera residencia, segona residència, desocupat...)

• Mínim 50% de la superfície sobre rasant destinada a

habitatge (PB no es compta si no es habitatge)

• IITE presentada

• Edificis finalitzats abans de l’any 2000

≥50%

Tipologia edifici Quantitat fixa Quantitat variable

Edifici de 1 a 20 habitatges 700 € / edifici + 60 € / habitatge

Edifici de més de 20 habitatges 
*(Màxim 3.500 €)

1.100 € / edifici + 40 € / habitatge

Tipologia edifici Quantitat fixa Quantitat variable

Edifici de 1 a 20 habitatges 4.000 € / edifici + 700 € / habitatge

Edifici de més de 20 habitatges 
*(Màxim 30.000 €)

12.000 € / edifici + 300 € / habitatge

Projecte:

Llibre de l’edifici:

*La subvenció rebuda en concepte de projecte es descomptarà de la subvenció del programa 3 



Programa 5 (rehabilitació d’habitatges) Next Generation

Ajuts a elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la

redacció de projectes de rehabilitació.

Termini d’execució de les obres: 12 mesos

Adreçar-se a un Arquitecte o Arquitecte tècnic col·legiat segons necessitats

• Pressupost d’honoraris del tècnic

• Projecte tècnic i/o Llibre de l’edifici / inclou CEE

• Disposar d’IITE prèvia

Tràmit telemàtic sol·licitud a través de la web de gencat.cat per part del sol·licitant

• Adjuntar documentació administrativa

• Declaració responsable del tècnic (dins del termini màxim de 10 dies des

de la sol·licitud)

o Adjuntar documentació tècnica

o Adjuntar projecte i/o llibre de l’edifici.

• Revisió de l’expedient per part de l’oficina d’habitatge

• Validació i resolució de la sol·licitud per part de l’AHC



Programa 3 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici per a edificis

Plurifamiliars i Unifamiliars.

Actuacions subvencionables: Aquelles que tinguin per objecte...

- Millora acreditada de l’eficiència energètica dels edificis (Millores a

l’envolupant, a les instal·lacions tèrmiques i de ventilació de salubritat.)

- Descarbonització (Reducció de la dependència dels combustibles fòssils)

- Promoció d’energia procedent de fonts renovables

- Accessibilitat

- Conservació

- Seguretat d’utilització

- Seguretat de la salut (retirada d’amiant...)

- Digitalització del sector de l’edificació

- Projectes i gestió

Execució entre 1/2/2020 i 30/06/2026.



Programa 3 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici per a edificis

Plurifamiliars i Unifamiliars.

Requisits: (primera residencia, segona residència, desocupat...)

• Mínim 50% de la superfície sobre rasant destinada a

habitatge (PB no es compta si no es habitatge)

• Reducció mínima d’un 25% sobre la demanda global de

calefacció i refrigeració de l’edifici, en municipis que es

trobin a cota fins a 250 m, i d’un 35 % a la resta de

municipis del Vallès Oriental

• Reducció mínima d’un 30% sobre l’Energia Primària no

Renovable (EPNR)

• CEE i EE d’edifici existent, de projecte, d’edifici existent

amb obres acabades...

• IITE presentada, amb deficiències o sense

• Llicència o autorització administrativa municipal

d’obres, amb el projecte o memòria valorada justificativa

corresponent

• Acord de la comunitat de propietaris excepte propietaris

únics

• Si es unifamiliar, durant 10 anys no es pot efectuar

activitats econòmiques.

25%
a 

35%

- 30%

≥50%



Zones climàtiques.

AIGUAFREDA 404 / D
L’AMETLLA DEL VALLÈS 281 / D
BIGUES I RIELLS 307 / D
CALDES DE MONTBUI 203 / C
CAMPINS 321 / D
CANOVELLES 175 / C
CANOVES SAMALÚS 346 / D
CARDEDEU 193 / C
FIGARÓ – MONTMANY 330 / D
FOGARS MONCLÚS 386 / D
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 181 / C
LA GARRIGA 252 / D
GRANOLLERS 145 / C
GUALBA 177 / C
LA LLAGOSTA 45 / C
LLIÇÀ D'AMUNT 145 / C
LLIÇÀ DE VALL 125 / C
LLINARS DEL VALLES 198 / C
MARTORELLES 96 / C

MUNICIPI alçada / zona MUNICIPI alçada / zona

Zona Climàtica C - Reducció demanda calefacció + refrigeració 25%

Zona Climàtica D - Reducció demanda calefacció + refrigeració 35%

MOLLET DEL VALLES 65 / C
MONTMELO 72 / C
MONTORNES DEL VALLES 116 / C
PARETS DEL VALLES 98 / C
LA ROCA DEL VALLES 123 / C
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 258 / D
SANT CELONI 152 / C
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 231 / C
SANT FELIU DE CODINES 480 / D
SANT FOST DE CAMPCENTELLES 112 / C
SANT PERE DE VILAMAJOR 305 / D
SANTA EULALIA DE RONÇANA 236 / C
SANTA MARIA DE MARTORELLES 181 / C
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA   208 / C
TAGAMANENT 354 / D
VALLGORGUINA 222 / C
VALLROMANES 153 / C
VILALBA SASSERRA 200 / C
VILANOVA DEL VALLÈS 91 / C



Programa 3 (rehabilitació d’edificis) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici per a edificis

Plurifamiliars i Unifamiliars.

Termini d’execució de les obres: 18 mesos (24 mesos si afecta a ≥ 40 hab.)
Termini d’inici de les obres des de la concessió de la subvenció: 6 mesos

Adreçar-se a un Arquitecte o Arquitecte tècnic col·legiat segons necessitats

• Estudi previ (possibilitat de tramitar sol·licitud programa 5

• Projecte tècnic o memòria tècnica valorada / IITE / CEE

• Pressupostos industrials

• Llicència o autorització municipal d’obres

• Justificació Tècnica

• Resta de documentació tècnica

• Tràmit telemàtic a través de OTR

OTR Arquitectes o Arquitectes tècnics i OTR Administradors de finques

- Revisió documentació tècnica i documentació administrativa

- Emissió d’informe d’idoneïtat tècnica i administrativa per part de les

OTR

Tràmit telemàtic sol·licitud a través de la web de gencat.cat per part del sol·licitant

• Revisió de l’expedient per part de l’oficina d’habitatge

• Validació i resolució de la sol·licitud per part de l’AHC



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

Reducció demanda calefacció + refrigeració 25%

municipis Vallès oriental h < 251 m, i 35 % h > 250 m.

Programa 3edificis

inclòs unifamiliars)

Reducció 

consum 

EPNR 

% de subvenció 

sobre les despeses 

subvencionables

Límit subvenció per 

habitatge en 

plurifamiliar

Límit subvenció en 

unifamiliar

30% 40%
*100% pers. vulnerables

6.300 €/hab
* 15.750 €/h pers. vulner.

8.100 €/hab
* 20.250 €/h pers. vulner.

45% 65%
*100% pers vulnerables

11.600 €/hab
* 17.846 €/h pers. vulner.

14.500 €/hab
* 22.308 €/h pers. vulner.

60% 80%
*100% pers vulnerables

18.800 €/hab
* 23.500 €/h pers. vulner.

21.400 €/hab
* 26.750 €/h pers. vulner.

* Retirada d’amiant incrementa fins a 1.000 €/hab o 12.000 €/edifici.

Edifici unifamiliar Edifici plurifamiliar 

6 habitatges

Edifici plurifamiliar 

12 habitatges

Edifici plurifamiliar 

20 habitatges

80% (21.400 €) 80% (112.800 €) 80% (225.600 €) 80% (376.000 €)

Exemples:



Programa 4 (rehabilitació d’habitatges) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’habitatge individual en

edificis Plurifamiliars i Unifamiliars.

Actuacions subvencionables: Aquelles que tinguin per objecte...

- Millora acreditada de l’eficiència energètica dels edificis (Millores a

l’envolupant, a les instal·lacions tèrmiques...) que acreditin:

- Reducció demanda calef. i ref. mínim 7%

- Reducció EPNR 30%

- Substitució o millora elements de l’envolupant tèrmica segons CTE HE1

Execució entre 1/2/2020 i 30/06/2026.



Programa 4 (rehabilitació d’habitatges) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’habitatge individual en

edificis Plurifamiliars i Unifamiliars.

Requisits: (habitatge habitual) (Propietari, usufructuari o llogater)

• Domicili habitual i permanent del sol·licitant

(Empadronament)

• Si es llogater acord amb el propietari conforme el

llogater assumeix el cost de les obres

• Requisits energètics:

o Reducció mínima d’un 7% sobre la demanda global

de calefacció i refrigeració de l’edifici

o Reducció mínima d’un 30% sobre l’Energia

Primària no Renovable (EPNR)

o Millora envolupant tèrmica segons CTE HE1

• CEE i EE d’edifici existent, de projecte, d’edifici existent

amb obres acabades...

• Llicència o autorització administrativa municipal

d’obres, amb el projecte o memòria valorada justificativa

corresponent

7%

- 30%



Programa 4 (rehabilitació d’habitatges) Next Generation

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’habitatge individual en

edificis Plurifamiliars i Unifamiliars.

Termini d’execució de les obres: 12 mesos

Adreçar-se a un Arquitecte o Arquitecte tècnic col·legiat segons necessitats

• Estudi previ

• Projecte tècnic o memòria tècnica valorada / CEE

• Pressupostos industrials

• Llicència o autorització municipal d’obres

• Justificació Tècnica

• Resta de documentació tècnica

Tràmit telemàtic sol·licitud a través de la web de gencat.cat per part del sol·licitant

• Adjuntar documentació administrativa

• Declaració responsable del tècnic (dins del termini màxim de 10 dies des

de la sol·licitud)

o Adjuntar documentació tècnica

• Revisió de l’expedient per part de l’oficina d’habitatge

• Validació i resolució de la sol·licitud per part de l’AHC



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

Programa 4 (habitatges individuals)

Reducció demanda calefac. + refrig. 7% 40%
*inversió ≥ 1.000 €

3.000 €/hab
* Amb inversión

de 7.500€
Reducció consum EPNR   30%

Modificació envolupant segons CTE-HE1

% subvenció Límit subvenció% de subvenció Límit de subvenció

Habitatge 

individual

Habitatge 

individual

Habitatge 

individual

Habitatge 

individual

Pres = 3.000 €
40% (1.200 €)(40%)

Pres = 6.000 €
40% (2.400 €)(40%)

Pres = 7.500 €
40% (3.000 €)(40%)

Pres = 15.000 €
40% (3.000 €)(20%)

Resta = 1.800 € Resta = 3.600 € Resta = 4.500 € Resta = 12.000 €

Exemples:

Inv. 9.000 € (64%) Inv. 18.000 € (80%) Inv. 26.900 € (80%) Inv. 33.400 € (64%)

Inversió en programa 3 amb subvenció 80% que implica la mateixa despesa final:



Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència 
energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, 
procedents dels fons Next Generation

Reducció demanda calefacció + refrigeració 25%

municipis Vallès oriental h < 251 m, i 35 % h > 250 m.

Programa 3edificis

inclòs unifamiliars)

Reducció 

consum 

EPNR 

% de subvenció 

sobre les despeses 

subvencionables

Límit subvenció per 

habitatge en 

plurifamiliar

Límit subvenció en 

unifamiliar

30% 40%
*100% pers. vulnerables

6.300 €/hab
* 15.750 €/h pers. vulner.

8.100 €/hab
* 20.250 €/h pers. vulner.

45% 65%
*100% pers vulnerables

11.600 €/hab
* 17.846 €/h pers. vulner.

14.500 €/hab
* 22.308 €/h pers. vulner.

60% 80%
*100% pers vulnerables

18.800 €/hab
* 23.500 €/h pers. vulner.

21.400 €/hab
* 26.750 €/h pers. vulner.

Programa 4 (habitatges individuals)

Reducció demanda calefac. + refrig. 7% 40%
*inversió ≥ 1.000 €

3.000 €/hab
* Amb inversión

de 7.500€
Reducció consum EPNR   30%

Modificació envolupant segons CTE-HE1

% subvenció Límit subvenció% de subvenció Límit de subvenció

* Retirada d’amiant incrementa fins a 1.000 €/hab o 12.000 €/edifici.



Conceptes clau 

Certificació energètica:

 La realitza personal tècnic qualificat especialitzat, i la verifica i valida l’ICAEN

 Per mitjà d’una simulació energètica de l’edifici o habitatge, reproduint les seves 

característiques pròpies, amb una de les eines específiques reconegudes pel 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

 En el cas dels habitatges, te per objectiu simular el comportament energètic de 

l’edifici, pel que fa a la calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i 

ventilació, segons un perfil d’ús genèric especificat per la normativa.

 Dona lloc a una qualificació energètica pròpia de l’edifici o habitatge que finalment 

queda reflectida en una etiqueta energètica que emet l’ICAEN.

 Proporciona informació sobre la demanda, el consum i les emissions de l’edifici. 
(Aquesta informació servirà, en el nostre cas, per elaborar la justificació tècnica, per 

acreditar la millora en eficiència energètica requerida, per poder optar a una o altra subvenció) 

 Aquesta certificació es pot fer de: 

• L’estat actual d’un habitatge o edifici existent

• D’un projecte encara no executat, de nova edificació o de reforma

• D’un edifici nou acabat 

 Te una validesa màxima de 10 anys sempre que no hi hagi hagut canvis que 

puguin modificar el seu resultat.

 És necessària per la transmissió d’un habitatge (llogar, vendre...) o per obtenció 

de subvencions públiques o altres, que requereixin acreditar l’eficiència energètica.



Conceptes clau 

Certificació energètica:

Dels diferents informes de les eines de certificació s’obtenen 

els valors necessaris per elaborar la justificació tècnica.



Diferències entre: 

- Energia Primària 

No Renovable 

(EPNR)

- Energia Final

(EF)

Conceptes clau



Conceptes clau

Diferències entre: 

- Demanda global de calefacció i refrigeració

- Energia Primària No Renovable (EPNR)

(EPNR)ENERGIA 

PRIMARIA NO 

RENOVABLE
DEMANDA

DEMANDA GLOBAL 

DE CALEFACCIÓN I 

REFRIGERACIÓN

FONTS DE 
PRODUCCIÓ 
D’ENERGIA 
RENOVABLES

ENERGIA PRIMARIA TOTAL

SISTEMES 
TÈRMICS

ENERGIES 

RENOVABLES 

IN SITU I NO 

RENOVABLES

PERDUES PEL 

TRASPORT I 

DISTRIBUCIÓ
ENERGIA FINAL

137%

18%

20%

1,95 kWh

1,19 kWh

1 kWh

Gas

Electricitat

0,42 kWh



Conceptes clau

Aspectes que actuen sobre la Demanda i sobre l’Energia 

Primària No Renovable (EPNR) per reduïr-la

(EPNR)ENERGIA 

PRIMARIA NO 

RENOVABLE

DEMANDA GLOBAL 

DE CALEFACCIÓN I 

REFRIGERACIÓN

SISTEMES 
TÈRMICS

ENERGIES 

RENOVABLES 

IN SITU



Conceptes clau

Cal tenir en compte: 

- Demanda global de calefacció i refrigeració

- Energia Primària No Renovable (EPNR)

1,95

1,18

La reducció de la demanda de calefacció + refrigeració, s'assoleix amb

actuacions sobre l'envolupant de l'edifici (millora de finestres, aïllament de

façanes, aïllament de cobertes, de soleres en contacte amb el terreny, i de

tancaments en contacte amb espais no habitables, persianes de lames

graduables orientables, ventilacions de doble flux amb recuperació de calor...).

La reducció de l’Energia Primària No Renovable (EPNR), s'assoleix amb la

reducció de la demanda, amb la millora de del rendiment de les instal·lacions

tèrmiques (Calefacció, refrigeració i/o aigua calenta sanitària), i/o amb

incorporació d'energies renovables (plaques solars fotovoltaiques per a

producció d'electricitat, plaques solars tèrmiques per a aigua calenta sanitària...)

A les millores, només s'avalua l'energia dels sistemes tèrmics (calefacció,

refrigeració i aigua calenta sanitària), no de la il·luminació ni dels

electrodomèstics o altres aparells de l'habitatge, ni dels elements comuns de

l'edifici, ni d'altres instal·lacions exteriors de l'edifici.

Per aquest motiu, la reducció d’EPNR que aporten les plaques elèctriques

fotovoltaiques, només es te en compte si els sistemes tèrmics son

elèctrics. En el cas de calderes de gas o gasoil, aquestes no es veuen

beneficiades per l'electricitat produïda per la instal·lació fotovoltaica.



Conceptes clau

Com reduir la demanda global de calefacció i refrigeració: 

Aïllament a les façanes Aïllament a les cobertes

Reducció aprox 25 a 40%

Reducció aprox 10 a 25%

Reducció aprox 7 a 16%

Aïllament als terres i separacions en contacte amb espais no 

habitables:

Aparcaments, locals...

Reducció aprox 3 a 6%



Conceptes clau

Com reduir la demanda global de calefacció i refrigeració: 

Substitució de fusteries Substitució envidrament

Reducció aprox 8 a 15%

Dispositius bioclimàtics 

i d’ombra



Conceptes clau

Fusteries i vidres: 



Conceptes clau

Com reduir l’Energia Primària No Renovable (EPNR): 

Sistemes ACS, Calefacció i 

refrigeració mes eficients

Sistemes de recuperació d’energia a la ventilació, 

i refredament gratuït 

Reducció aprox 8 a 14%



Conceptes clau

Aerotèrmia: 



Conceptes clau

Com reduir l’Energia Primària No Renovable (EPNR): 

Sistemes solars fotovoltaics

Sistemes de geotèrmia Sistemes de biomasa

Sistemes solars tèrmics

Instal·lació de sistemes de producció d’energies renovables 

o d’equips que funcionen amb energies renovables



Conceptes clau

Actuacions rehabilitació energètica: 



Conceptes clau

Exemple unifamiliar: 

Habitatge anterior a 1980, a municipi situat al Vallès Oriental per sota de 250m

d’alçada. Sistema constructiu format per façanes d’obra vista amb càmera

interior buida, coberta inclinada amb càmera ventilada.

- Pressupost canvi finestres = 14.000€ (actualment te finestres de fusta

d’origen amb vidres simples).

- Pressupostos alternatius: aïllament interior façanes amb injecció de poliuretà

= 6.000€ / aïllament coberta 3.000€

Potencial millora: finestres reducció 12% demanda cal+ref / aïllament interior

façanes 15% / aïllament càmera coberta 10%.

- Pressupost instal·lació fotovoltàica = 6.500€

- Bomba de calor per a climatització i instal·lació conductes = 5.000€

Progr. Actuació Pressup. Subvenció Despesa
final

Altres
subvencions.

Estalvi
energètic

3 Rehab.
integral

34.500€ 21.400€ 13.100€ IBI (400€ x 4 ANYS) 
IRPF+, ICAEN…

1.800€/any

4 Finestres 14.000€ 3.000€ 11.000€ IRPF 400€/any

* Possibilitat amb programa 3 demanar primer programa 5 per projecte i estudi (fins a
4.700€), tot i que La subvenció rebuda amb el programa 5 en concepte de projecte, es
descomptarà de la subvenció del programa 3.



Conceptes clau

Exemple plurifamiliar: 

Edifici entre mitgeres de 12 habitatges anterior a 1980, situat al Vallès Oriental

per en municipi per sota de 250m d’alçada. Sistema constructiu format per

façanes de fàbrica revocada amb càmera interior buida, coberta plana terrat.

- Pressupost canvi finestres = 12 x 8.000€ = 96.000€ (actualment te finestres

de fusta d’origen amb vidres simples).

- Pressupostos alternatius: aïllament exterior continu a façanes amb

revestiment de façana = 100.000€ / aïllament coberta 10.000€

Potencial millora: finestres reducció 12% demanda cal+ref / aïllament interior

façanes 25% / aïllament coberta 8%.

- Pressupost instal·lació fotovoltàica en comunitat energética = 30.000€

- Bomba de calor per a climatització individual per habitatge = 50.000€

Progr. Actuació Pressup. Subvenció Despesa
final

Altres
subvencions.

Estalvi
energètic

3 Rehab.
integral

286.000€ 18.800€ x12 
= 225.600€

60.400€ IBI (fotovoltaica) 
IRPF+, ICAEN…

12.000€/any

4 Finestres 96.000€ 3.000€ x12 60.000€ IRPF 1.500€/any

* Possibilitat amb programa 3 demanar primer programa 5 per projecte i estudi (fins a
12.400€), tot i que La subvenció rebuda amb el programa 5 en concepte de projecte, es
descomptarà de la subvenció del programa 3.



Rehabilitació energètica d’edificis Next Generation

Enllaços d’interès:

https://otrc.consellcaf.cat/

https://calculadorafinestres.icaen.gencat.cat/#/
Calculadora de finestres (ICAEN)

Enllaç a la OTR del Consell de Col·legis d’administradors de finques de Catalunya

http://mapamesures.icaen.gencat.cat/mapamesures/AppPHP/

Mapa de mesures per a l’estalvi de l’eficiencia energética (ICAEN)

https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/simulador-energetic

Simulador de rehabilitació (Consorci Metropolità de l’Habitatge)

https://otr.cat/

Enllaç a la OTR del Consell d’arquitectura técnica de Catalunya

https://rehabilitacio.arquitectes.cat/

Enllaç a la OTR d’arquitectes de Catalunya

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-
leficiencia-energetica-dels-habitatges/

Enllaç al tràmit i información sobre els programes 3, 4 i 5 (AHC)

http://simuladoredificis.icaen.gencat.cat/

Simulador de mesures de rehabilitació energética d’edificis (ICAEN)

https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/simulador-energetic


OFICINA COMARCAL D’HABITATGE 

DEL VALLÈS ORIENTAL

DADES DE CONTACTE:

CITA PRÈVIA PRESENCIAL :

https://citaprevia.encolate.es/vallesoriental/reservation#

Presentació de documentació: de dilluns a divendres de 8:30 h

a 14:00 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de

jornada intensiva

Telèfons: 938600700 - 938600708 - 667 99 21 35

Mail: habitatge@vallesoriental.cat (només per consultes)

https://citaprevia.encolate.es/vallesoriental/reservation
http://www.vallesoriental.cat/el-consell/el-consell/oficines/2013-05-17-consell-comarcal-del-valles-oriental.html
mailto:habitatge@vallesoriental.cat



