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Els edificis d’ús residencial a Barcelona - molts de més de 65 anys- tenen una 
despesa del 28% del consum energètic total de la ciutat. 

Més del 90% dels habitatges de Barcelona poden aconseguir estalvis energètics 
rellevants. 

Les intervencions fetes incorporant criteris energètics al 2017 van suposar un 
estalvi de 1,8GWh/any, equivalent al consum de 780 famílies durant 1 any. 
 

22.987 persones beneficiades 
278 persones ateses a casa 
 
  

768 llars on s’ha instal·lat 
material d’eficiència energètica 

116 tallers de prevenció i 
capacitació energètica realitzats 



 
Barcelona té un parc existent d’edificis força antic i només un percentatge molt petit 
compleix amb criteris d’estalvi energètic. 

 
• Convocatòria d’elements comuns  
  
• Convocatòria interior d’habitatges 

Borsa lloguer social 
Vulnerables 
 

• Convocatòria Finques d’alta complexitat 
 Estudi previ UPC 

 
 
 

 
 

 

Ajuts a la rehabilitació d’edificis  



Actuacions passives i obres no estructurals:  en façanes, patis, cobertes, 
mitgeres, escales i vestíbuls per tal de: 
• reduir la demanda energètica dels edificis, per tal que consumeixin menys 

energia 
• millorar les condicions de salubritat i higiene dels habitatges, ja que es 

redueixen humitats i altres patologies 
Actuacions actives: actuar sobre les instal·lacions i la incorporació de sistemes de 
generació energètica solar per tal de: 
• reduir el consum energètic (la factura) 
• disminuir les pèrdues d’energia associades als sistemes convencionals la 

democratització de l’energia. 
 

Ajuts fins al 100% en cohesió social 
 



Quins factors influeixen en la pobresa energètica? 

Els ingressos dels membres d’una llar 

L’ eficiència energètica de l’habitatge 

Els preus de l’energía 

 

REQUISITS CONVOCATÒRIA INTERIOR D’HABITATGES 

- Habitatge habitual 

- Ingressos unitat familiar <2 IRSC 

- No disposar d’una altre propietat a la ciutat de Barcelona 

- Garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i 
eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques 

 
 

 

 
 



Mesures antigentrificació 
 
 Ajuts Cohesió Social. Ingressos màxims de 3 vegades IRSC (unitat familiar) 

 
 Edificis que incloguin habitatges llogats: Només es subvencionaran els que acreditin: 

 Disposen de contracte de lloguer amb un mínim de 5 anys de vigència des del final d’obres  

 Els preus de lloguer han d’estar per sota del preu màxim de la forquilla de l’índex de referència de l’Agència 
de l’Habitatge 

 Si hi ha habitatges buits, cal incloure’ls a la Borsa de Lloguer (5anys) 

 No és subvencionen habitatges d’ús turístic 

 En cas d’incompliment: 

 Propietats horitzontals, es detraurà la part proporcional de la subvenció 

 Propietats verticals, es detraurà tota la subvenció 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 

ANA RIGALT     arigalt@bcn.cat 
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