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La rehabilitació
energètica

ElMinisteri de Trans
port està treballant en la
redacció d’un reial de
cret que incentivi les
obres de rehabilitació

per reduir la demanda energètica en habitat
ges i edificis. És una bona notícia, ja que situa
les obres de rehabilitació energètica a la
primera línia dels objectius per obtenir estal
vis significatius en aquest àmbit. Reconeix
que el veritable estalvi s’obtémitjançant la
reconversió de l’actual parc –molt deficient
energèticament– en un de renovat que, per
les seves pròpies característiques, no necessi
tarà tanta aportació d’energia externa per ser
confortable i saludable.
La rehabilitació energètica, amés, redueix

directament la pobresa energètica dels sec
tors de població econòmicamentmés desfa
vorits, cosa que contribueix tant a l’estabilitat
econòmica de les famílies com a lamillora de
la seva salut. D’altra banda, aquest decret
contribuirà a la recuperació d’un sector clau
en la nostra economia. Els últims anys, les
polítiques de rehabilitació han estat sustenta
des fonamentalment per fórmules d’ajuts i
subvencions a fons perdut.Moltes d’aquestes
són discutides, ja que en l’IPRF es comptabi
litzen com a ingrés, demanera que contrares
ten l’efecte inicial de subvenció que s’oferia.
Tots els agents implicats del sector de la

rehabilitació demanemdes de fa anys incen
tius de tipus fiscal, tal
com es fa en bona part
de països europeus, ja
sigui per la via de la
deducció en renda, com
per la via de la reducció
sense restriccions de
l’IVA en obres de reha
bilitació. França n’és el
paradigma, amb deduc
cions fiscals i l’aplicació
d’un 5,5%de l’IVA en
obres de rehabilitació.
Al contrari, a Espanya
l’IVA aplicable a la pràc

tica totalitat d’obres de rehabilitació és d’un
21%. Els beneficis obtinguts per aquest tipus
de polítiques són sempre positius: amb la
deducció fiscal s’aconsegueix estimular di
rectament aquest tipus d’obres, i es reactiva
en paral∙lel el sector; i amb l’IVA reduït es
contribueix a evitar l’economia submergida.
Si al decret es preveuen aquests aspectes i

es complementen amb uns incentius fiscals
atractius, la nova norma podria significar un
abans i un després referent amillorar l’estat
del parc d’habitatges i contribuiria demanera
decisiva a complir amb els objectius de re
ducció de demanda energètica de laUE.No
deixemd’aprofitar aquesta oportunitat per
lluitar en contra del canvi climàtic imillorar
la qualitat de vida de les generacions presents
i futures. Així ho pensem els Col∙legis d’Ar
quitectes, Arquitectes Tècnics, Administra
dors de Finques, els Gremis de Constructors
de Barcelona i el d’Ascensors, les Cambres
d’Empreses de Serveis Professionals a la
Construcció i la de Contractistes d’Obres, la
Comissió de Rehabilitació iManteniment
d’Edificis de Catalunya, entitats associades a
l’Observatori per a la Rehabilitació Arquitec
tònica de Barcelona (OBRA). |
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Mentre la majoria de sectors
econòmics creuen els dits per
tornar com més aviat millor als
nivells prepandèmia, n’hi ha un
que fins i tot avui ja està per da
vant del 2019. És la nàutica.
El negoci va vent en popa. Di

verses raons expliquen perquè
comprarse o llogar un vaixell és
cada vegada més popular.
Segons les últimes dades pro

porcionades per l’Associació Na
cional d’Empreses Nàutiques
(Anen), durant els primers qua
tremesosd’aquest any s’ha regis
trat un “creixement sense prece
dents”. Respecte almateix perío
de del 2019, les matriculacions
d’embarcacions noves han cres
cut un 13,44%, ambmés de 1.800
unitats, tres quartes parts
d’aquestes per a ús particular.
Pel que fa al mercat del lloguer,
està vivint un autèntic boom: es
tà un 20% per sobre en relació
amb els mateixos mesos del
2019. Les xifres demostren que
després de la pandèmia s’ha afe
git un mercat nou que abans no
existia.
“No s’ha d’oblidar que hi havia

un consum que no ha pogut tenir
lloc l’últim any a causa de la pan
dèmia”, apunta Carlos Sanloren
zo, secretari general d’Anen. A
l’efecte de l’estalvi acumulat, que
justifica l’augment de les com
pres (sobretot d’esloresméspeti
tes i més barates), s’hi ha d’afegir
un altre factor. “Encara hi ha po
caoferta de lleure segur, sobretot
si es compara amb la competèn
cia”, indica el secretari d’Anen.
Al sector, ja es parla per als

propers mesos de “creixement
exponencial”. Rodolfo Küster
mann, responsable de comunica
ció i expansió de negoci del grup
Click &Boat, firma que va adqui
rir l’any passat la catalana Nau
tal, confirmaque en l’actualitat el
repunt dels lloguers s’assembla
al dels anys anteriors, com si no
hi hagués hagut una pandèmia
pel mig i amb xifres que són un
55% superiors a les del 2019. Una
cosa impensable fa tan sols uns
mesos.“És totalment increïble”,
confessa.
Hi ha diversos motius darrere

d’aquest interès renovat. “Per
primera vegada les institucions
comTurespaña comencen a pro
moure Espanya com una desti
nació nàutica. Alhora, com ja va
passar en el seu moment amb
l’esquí i el golf, aquesta afició

s’ha desposseït del seu caràcter
elitista, ja que els usuaris han
descobert que és una opció ac
cessible”, assenyala Küster
mann.
“Finalment –afegeix–, el fet de

consolidarse com una forma de
lleure segura, on pots gaudir
lluny d’aglomeracions i bombo
lles, ha captat molts principiants
que no havien provat mai l’expe
riència de llogar anteriorment.

De fet, hi ha un boom de titulaci
ons”.
I les perspectives només poden

millorar, perquè fins ara el crei
xement ha estat sostingut per cli
ents nacionals i destinacions lo
cals, que representen el gruix
dels clients. Així que s’obrin les
fronteres, el turisme internacio
nal millorarà encara més les xi
fres.
En aquest sentit, Sergi Alos,

conseller delegat de l’empresa
TopSailingCharter TSCH recor
da que encara hi ha massa incer
tesa. “El problema són els dub
tes. Cal que es tornin a obrir les
fronteres dins d’Europa perquè
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Promogut com a destinació segura,
el mercat guanya nous adeptes i supera
els nivells del 2019

Lloguer d’embarcacions En el primer
quadrimestre d’aquest any s’han llogat
més vaixells que el 2019+20%

la meitat dels nostres clients són
estrangers”.
També en el seu cas, ha estat el

públic domèstic el que s’ha tirat
al mar. “Entre un 60% i un 70%
dels nostres clients el 2020 van
ser novells, van descobrir l’expe
riència i ara volen repetir, perquè
s’han convertit en apassionats. I
s’ha de córrer. A les Balears ara
mateix l’agost està bastant ple i
estemdesviant els clients aCroà
cia i Grècia”. Per exemple, de ca
tamarans n’hi ha poca oferta i
n’hi ha molta demanda. Estan
pràcticament esgotats.
Riscos a l’horitzó? Carlos San

lorenzo admet que quan la pan
dèmia s’acabi potser es perdrà
l’efecte de vacances segures que
ha impulsat el sector els últims
mesos. Però, encara que alguns
usuaris s’hagin abocat a la nàuti
ca de manera puntual, també és
veritat que d’altres, gràcies a ha
ver descobert aquesta modalitat,
la tornaran a provar.

Matriculacions
Els primers quatre mesos d’aquest any,
les matriculacions d’embarcacions
noves han crescut un 13,44% respecte
al 2019
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En espera que arribin
els turistes
internacionals,
la demanda domèstica
sosté el negoci


