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Rehabilitació energètica per
contenir la crisi residencial

SILVIA ANGULO
Barcelona

Al llargde lapandèmia, l’habitatge
ielcodipostalque identificael lloc
ons’ubicaaquestaresidèncias’han
convertit en un efecte multiplica-
dor del contagi de la Covid-19.
L’amuntegament, ladensitatdeles
ciutats o l’infrahabitatge són ene-
mics de les pandèmies i gene-
radors de greus desigualtats so-
cials. Els fons europeus només
preveuenconcedir inversióa lare-
habilitació energètica del parc ac-
tual. No és una qüestió sense im-
portància, i és realment urgent
executar aquesta mena d’accions,
però no preveuen ni un euro per a
la creació d’habitatge assequible
de lloguer, i aquí és on es hi ha les
principals discrepàncies amb el
sector immobiliari.
Estanmoltd’acordamblarefor-

mad’habitatgesiquevinguiambel
suport d’una potent injecció eco-
nòmica, així aquest cop no es que-
darà en promesa. Tot i això, asse-
nyalen que a Espanya l’arrenda-
ment representa un 18% del
mercat, i el lloguer assequible, en-
tre un 2 i un 3% –a Europa aquest
percentatge arriba al 18%–, i hi ha
ungrandèficit depisos econòmics
que condemnen moltes famílies a
l’exclusió residencial.
El Govern central preveu poder

destinarpartdelsajutspromesosa
rehabilitar mig milió d’habitatges
entreel2021iel2023permillorar-
ne l’eficiència energètica i reduir
les emissionsdeCO2 a l’atmosfera.
Segons el president de l’Institut
d’Innovació Tecnològica de la
Construcció (ITEC), Francisco
Diéguez, dels 25 milions de pisos
que hi ha a Espanya només un 5%
tenen una qualificació A, B o C; la
restanoentenen.Aixòprovocaun
problema de contaminació molt
elevat.
Diéguez apunta que els fons

s’han d’invertir a millorar l’habi-
tatge privat, ja que el nombre de la
pública és clarament inferior, en
reformes d’equipaments com po-
den ser escoles o hospitals i en la
regeneració urbana, és a dir, a es-
caladebarri.Assenyala,perexem-
ple, que no està previst finançar
projectes de rehabilitació integral,
cosa que, a parer seu, és un error.
En aquest sentit, explica que cal

aconseguir que aquests fons tin-
guinunefectemultiplicadorenels
seus beneficis i que ajudin a ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques o la
geotèrmia als immobles. Amb tot,
recorda que una altra de les qües-
tions per les quals es passarà de
llargésl’accessibilitatdelshabitat-
ges, iadverteixqueaEspanyahiha
1,8 milions de persones que estan
confinadesacasaperquènopoden
sortir al carrer, i no és per coro-
navirus.
Un altre dels aspectes en què es

pot veurebeneficiat el sector és en
el canvi d’ecosistema econòmic,
que suposarà l’arribada de finan-
çament per a projectes que preve-
gin industrialitzar la construcció.
És a dir, fabricar els elements d’un
edifici fora de l’obra tradicional.
“L’edificació industrialitzada per-
met construir en horitzontal, dis-
minuir els terminis d’entrega i les
molèsties de soroll, augmentar la
seguretat... I utilitzar nousmateri-
als. En definitiva, crear una nova
indústria”.Enparal·lel, tambéper-
metrà digitalitzar el procés cons-
tructiu. “Cal competirper tenir els
millorshabitatges inopaspelpreu
com s’ha fet fins ara”, puntualitza
Diéguez.
Segons l’economistaCarmeTri-

lla, exdirectora d’Habitatge de la
Generalitat i actual directora de
l’ObservatoriMetropolitàde l’Ha-
bitatge (OMH), és unerror que els
fons no fomentin la creació de no-
ves promocions de lloguer barat
que facilitin l’accés a l’habitatge i
ajudin a la cohesió social. Explica
que altres vegades s’ha pogut con-KIM MANRESA

Els fons no preveuen
inversió per crear
pisos de lloguer
barats, però sí
la industrialització
del sector

Materials nous
La industrialització del
procés edificador perme-
tria fer servir una altra
mena dematerials, com
ara la fusta que es va
utilitzar per construir el bloc
de la cooperativa La Borda

El futur dels fons europeus€

Reformes
Introduir l’eficiència
energètica als habitatges
ajuda a reduir el consum i
també rebaixa les emissi-
ons contaminants que
desprenen els immobles

Ecosistema econòmic
La prefabricació d’ele-
ments dels edificis perme-
tria crear una nova
indústria en tallers que
facilitaria una construcció
més ràpida

L ’EF IC IÈNCIA

Els experts aposten per competir
per disposar demés bons

habitatges i no pas pel preu,
tal com s’ha fet fins ara
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vèncer laUnió Europea perquè fi-
nanci actuacions que incrementin
el parc públic de lloguer, perquè
estan al cas el greu dèficit que
té Espanya. “És una qüestió que
s’hauria de batallar, i tot i que és
cert que tenim la ràtio més eleva-
desd’habitatgespercada1.000ha-
bitants, gran part d’aquests pisos
són segones residències o s’han
destinat al lloguer turístic, i neces-
sitempisoseconòmics”.
Trilla comparteix laurgènciade

destinar fons a la rehabilitació, pe-
ròreclamaqueestinguinencomp-
te la renovació urbana, la reforma
d’edificis i el seu entorn urbà. So-
bre lamilloradelparcd’habitatges
existents explica que les deficièn-
cies estan clares i que la introduc-
ció de l’eficiència energètica per-
met estalviar en consum, cosa que
acaba repercutint en les econo-
mies familiars, però demana que
aquests ajuts estiguin vinculats a
incentivarel lloguer.
En aquests mateixos termes

s’expressa el president de l’Asso-
ciació de Promotors i Construc-
tors de Catalunya (APCE), Lluís
Marsà,quediuquel’idealseriaque
es pogués finançar el parc d’ha-
bitatge de lloguer assequible, i la-
menta que no es destini part dels
fons a aquesta finalitat. Amb tot,
assenyala que la rehabilitació po-
driaajudarelsectordelaconstruc-
ció, que amb prou feines havia re-
muntat des de l’anterior recessió
econòmic. Tot i això,Marsà opina
que Catalunya, i més concreta-
ment Barcelona, veurà passar de
llarg molts dels ajuts a la rehabili-
tació a causa de les “restrictives”
normatives, aprovades per la Ge-
neralitat i l’Ajuntament. Fa refe-
rència al decret de mesures ur-
gents per a l’accés a l’habitatge i la
llei de regulació dels lloguers. “La
norma fixa elmateixpreuper aun
pisdegradatqueperund’acabatde
reformar”.Enaquestsentit, critica
que es “perdrà una oportunitat
històrica i els fons se n’aniran a al-
tres ciutats”, perquè els propieta-
ris no voldran rehabilitar els seus
habitatges per la congelació dels
preusde l’arrendament.
L’arquitecte Vicente Guallart,

quehaguanyatunconcursperdis-
senyarhabitatgesdel’erapost-Co-
vid-19alazonadeXiong’an,aprop
dePequín, critica que cada vegada
queestiguemencrisi espensien la
rehabilitació.Laseva ideaésacon-
seguir que els edificis i barris sen-
cersgenerinenergia i funcioninen
xarxa, cosa que permetria vendre
l’excedentaaltresblocsodestinar-
loacarregarvehicleselèctrics...
Una altra de les pràctiques que

Guallart considera que podria fi-
nançar laUEésl’úsdela fustaenla
construcció d’edificis ecològics
d’economia circular, que generen
menys emissions contaminants
que un de formigó. Per això, pro-
posa de destinar part de la super-
fície boscosa per crear una indús-
tria de panells contralaminats de
fusta (les seves siglesenanglès són
CLT).Assenyala,perexemple,que
el nou barri que Google pretén
crear a Toronto té immobles de
18 plantes d’aquest material de
fusta i té una base industrial per
poder-los produir. Finalment,
Guallartapostaperafegiraedificis
ja construïts terrasses i espais co-
munitaris per, en casos de crisi,
crear espais d’esbarjo on puguin
gaudird’energiapassivaolaclima-
titzaciódesistemesnaturals.“Toti
que per això –puntualitza– hau-
ríem de modificar moltes norma-
tives”.!

Iniciativa dels arquitectes
per a l’habitatge ja existent
!La degana del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya,
Assumpció Puig, explica que
han presentat una proposta
alMisteri de Transport i
Agenda Urbana per crear el
Llibre de l’Edifici Existent.
Puig explica que actualment
les inspeccions tècniques
d’edificis (ITE) s’ocupen
sobretot dels diagnòstics
estructurals dels immobles,
però cal saber com està el
parc residencial des d’un
punt de vista integral i ener-
gètic, aportar les solucions i
també quantificar-ne el cost.
En aquest sentit, s’ofereix
com a col·legi profesional,
juntament amb els d’engi-
nyers i aparelladors, per
crear oficines d’assessora-
ment a les comunitats de
veïns per actuar en aquest
sentit, però per això cal que
l’administració decideixi
actuar. Aquest diagnòstic, a
parer seu, permetrà canalit-
zar la inversió en aquests
edificis i barris que ho ne-
cessitin. “Hem de tornar a
donar vida als edificis a la
ciutat ja construïda o als
polígons, i assolir els reptes

de sostenibilitat marcats per
a l’Agenda 2030 per tenir
habitatges saludables, con-
fortables i que respectin el
medi ambient”, afirma. La
degana considera que les
rehabilitacions que es pu-
guin dur a terme han d’anar
més enllà d’instal·lar pla-
ques fotovoltaiques i actuar
demanera total a l’edifici.
També reclama reduir l’IVA
d’un 21% a un 10% per fo-
mentar les rehabilitacions i
apostar per polítiques que
es duen a terme al Regne
Unit, on l’IRPF per aquesta
activitat és zero, o a Itàlia,
que permet desgravar el
100% del cost de les refor-
mes. Assumpció Puig reco-
neix que la rehabilitació
també podria ser un revul-
siu laboral. De fet, el col·legi
reclama des de fa anys una
aposta decidida per aquest
sector. Tot i això, apunta
que cal pensar en la reforma
d’equipaments i a crear
habitatge assequible per a
determinats col·lectius com
els joves, després de les
polítiques erràtiques aplica-
des aquests últims anys.

LA CRÍTICA

Els promotors consideren que amb
les noves normatives a Catalunya sobre
habitatge la inversió passarà de llarg
i es concentrarà en altres ciutats


