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COMPTE ENRERE 
PER REHABILITAR

Els fons europeus Next Generation subvencionen entre un 40% i un 80%
la rehabilitació d’habitatges per millorar la seva eficiència energètica

Aleix Pujadas  •  @aleixpujadas

La meitat dels habitatges de Sa-
badell tenen més de 45 anys. I no-
més tres de cada deu tenen cer-
tificat energètic, sempre segons 
dades de l’Institut Català d’Ener-
gia (2022) i el Cadastre (2021). Els 
fons europeus Next Generati-
on disposen de diverses partides i 
els lectors del Diari n’hauran llegit 
notícies relacionades amb la mo-
bilitat, per exemple. Però aquests 
fons també subvencionen la reha-
bilitació d’habitatges per millo-
rar-ne l’eficiència energètica i re-
duir els consums. Des del Col·legi 
de l’Arquitectura Tècnica de Bar-

celona (Cateb) subratllen que els 
Next Generation ofereixen una 
“oportunitat única” per rehabili-
tar els habitatges, tal com subratlla 
el delegat del Cateb al Vallès Oc-
cidental, l’arquitecte tècnic Ber-
nat Navarro Gibert. Però també 
apunta que encara hi ha molta fei-
na a fer per donar a conèixer les 
ajudes i que hi ha certes reticèn-
cies per part dels propietaris per 
tirar endavant els projectes. Se-
gons dades de la pròpia organitza-
ció, fins ara a Sabadell s’ha millorat 
l’eficiència energètica de 13 habi-
tatges amb aquesta subvenció eu-
ropea. A Terrassa 27 i a Rubí, 2. En 
el cas sabadellenc, en un habitat-
ge s’ha aconseguit una millora de 
l’eficiència energètica del 57,32%, 
mentre que la mitjana dels altres 12 
és del 30,11%, la qual cosa compor-
ta un estalvi en la factura de la llum 
al voltant del 30% i una reducció 
de les emissions de CO2. Es faran 
convocatòries anuals fins al 2026.

Esperant confiança
Les dades són petites, tenint 
en compte que només a Saba-
dell hi ha més de 80.000 habi-
tatges. Els tècnics esperen que 
“en el moment que els comen-
cem a tirar endavant hi hagi un 
efecte dominó pel boca-orella”. 
Els fons europeus subvencionen 
des d’un 40% a un 80% el cost 
de la rehabilitació, segons el per-
centatge de reducció del consum 
que aconsegueixi cada projecte. 
Navarro destaca la singularitat 
d’aquesta convocatòria perquè 
“només complint l’eficiència 
energètica et paguen el 40% del 
total. Abans era molt més con-
cret: demanaves una subvenció 
per arreglar una façana esquerda-
da i únicament et pagaven la repa-
ració estructural, no el pintat, per 
exemple”. La quantitat subven-
cionada que pot rebre cada ha-
bitatge està limitada, i aquesta va 
de 6.300 euros a 18.800 euros se-
gons l’actuació. Per això, Navar-
ro subratlla que “la intenció real 
és que la gent vegi que els diners 
que tenen per arreglar la façana es 
multipliquen. Tenir 40.000 eu-
ros vol dir que realment en tenen 
100.000 euros [comptant amb 
una subvenció del 60%]”. També 
se subvenciona la rehabilitació de 
locals comercials o d’altres usos. 
Les llars vulnerables també es po-
den acollir a l’ajuda, amb la previ-
sió que es pugui subvencionar el 
100% de l’operació.

Tres programes 
Hi ha tres programes d’ajudes di-
rigides als propietaris particulars 
o agrupats en comunitats de ve-
ïns. Són els denominats progra-
mes 3, 4 i 5. El 3 i el 5 estan enfocats 
als edificis, tinguin un, dos o dese-
nes de pisos. El 4 està enfocat a un 
habitatge en particular, i el pot de-
manar un sol particular, visqui en 
un pis o una casa. Segons Navar-
ro aquest és el punt que està ge-
nerant més interès, perquè “és el 
menys exigent, el que et demana 
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menys millora. El màxim subven-
cionable són 3.000 euros i et do-
nen un percentatge respecte a la 
despesa”.

Bernat Navarro explica que el 
programa 5, de rehabilitació del 
conjunt d’un edifici, està pen-
sat per generar un efecte crida. 
Aquesta opció, apunta, serveix 
perquè subvenciona el 100% d’un 
tràmit indispensable com és l’ela-
boració del projecte i del llibre de 
l’edifici, que indica el seu estat i les 
obres anteriors que s’hi han fet. 
Després, els propietaris decidi-
ran si tiren endavant la rehabilita-
ció de l’edifici o no, sense perdre 
la subvenció d’aquesta part prè-
via. Segons el tècnic vallesà, això 
es fa “perquè es vegi que és possi-
ble rehabilitar”.

Quines obres hauria de fer?
Principalment, per millorar l’efi-
ciència energètica i estalviar ener-
gia en un edifici, caldrà actuar a la 
façana i la coberta. Es tracta de 
posar un abric a l’immoble, com 
exemplifiquen els tècnics. Una 
capa d’aïllament a totes les faça-
nes que permeti reduir el fred i la 
calor. El sistema més econòmic es 
diu SATE i consisteix a aplicar un 
aïllament prim, d’uns 8-10 cm de 
gruix, a la façana. “No hem d’en-
trar als pisos i podem treballar 
per fora”, destaca Navarro. Amb 
aquest aïllament de totes les faça-
nes -inclosos patis de llums- i co-
bertes es pot aconseguir una sub-
venció del 60%. Per augmentar 
aquesta xifra caldrà canviar calde-
res i aires condicionats per altres 
sistemes més complexos.
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Rehabilitar façanes i cobertes és el primer pas per millo-
rar-ne l’eficiència / VICTÒRIA ROVIRA

Catalunya va tancar el 2022 amb 
la signatura de 80.767 hipoteques 
sobre habitatges, un 14,8% més 
que l’any anterior. Malgrat això, el 
mes de desembre es va notar un 
descens en les hipoteques, amb 
5.282 signatures, un 24% menys 
respecte al novembre i un 6,8% 
per sota del mateix mes del 2021. 
De fet, es tracta del pitjor mes des 
del febrer del 2021, quan se’n van 
signar 5.114. A Espanya, en el con-
junt de l’any es van signar 463.614 
hipoteques per habitatge, un 
10,9% més que al 2021, però tam-
bé es va notar un descens al de-
sembre, amb 30.075 signatures, 
un 8,8% menys que al desembre 
del 2021 i un 23,5% per sota dels 
nivells del novembre. El tipus 
d’interès mitjà va arribar al nivell 
més alt des d’abans de la pandè-
mia amb un 2,67%. Amb tot, les 
80.767 hipoteques formalitzades 
al 2022 suposen la millor dada 
des del conjunt del 2010, quan 
aleshores se’n van signar 94.752, 
segons les dades provisionals de 
l’INE. En total, el capital prestat 
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per a les hipoteques va pujar fins 
als 13.718,4 milions d’euros, de 
manera que l’import mitjà per hi-
poteca es va situar en els 169.851 
euros, és a dir, un 5,2% més que 
els 161.434 euros de tot el 2021. 
Pel que fa al desembre, es van 
signar 5.282 hipoteques, un 6,8% 
menys que al mateix mes de 
l’any anterior. Per demarcacions, 
a la de Barcelona es van forma-
litzar 3.729 hipoteques, xifra que 
representa un descens del 21,9% 
en comparació al novembre i un 
6,5% menys que al mateix mes 
del 2021. i seguida per Andalusia 
(11.376,7 milions). Catalunya es va 
situar com la segona comunitat 
de l’Estat amb més hipoteques 
signades sobre habitatges en el 
conjunt de l’any, només superada 
per Andalusia (91.287). En tercer 
lloc es va situar la Comunitat de 
Madrid (80.416). Pel que fa al 
capital prestat, Catalunya també 
va ocupar la segona posició del 
rànquing estatal, amb 13.718,4 
milions d’euros; superada per 
Madrid (17.045 milions d’euros).

CREIXEN LES
HIPOTEQUES
UN 14,8%


