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Aquesta memòria consta de dues parts, la part 1 corresponent a la memòria del projecte 

pròpiament dita que es pot llegir a continuació i la part 2, corresponent als annexes. 

Aquesta última, degut a la quantitat d’informació que conté no és susceptible d’ésser 

entregada pels canals telemàtics oficials. Degut a la naturalesa de l’ajut, que s’emmarca 

dins del desenvolupament del Pla Clima, es creu convenient no entregar impresa 

aquesta memòria. És per aquesta raó que tant la Part 1: Memòria  com la Part 2: 

Annexes, els trobareu a la vostra disposició  al següent enllaç, d’on es poden 

descarregar lliure i gratuïtament. 

https://gbce.es/blog/proyecto/conciencia-activa-reforma-pasiva/ 

 

  

https://gbce.es/blog/proyecto/conciencia-activa-reforma-pasiva/
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1- Antecedents  
L’any 2015, amb motiu de la COP21, l'Ajuntament de Barcelona i les 800 entitats 

ciutadanes vinculades a la xarxa Barcelona + Sostenible (B+S) , signants 

del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, van signar el Compromís de 

Barcelona pel Clima. Un full de ruta amb un seguit de projectes per fer explícit el 

compromís de la ciutat en la lluita contra el canvi climàtic de la mà de la ciutadania.  

Al llarg de dos anys es van desenvolupar un total de 9 projectes, que van suposar el 

punt de partida del Pla Clima. Es realitzaren sessions de participació amb els integrants 

de la Xarxa B + S i es recolliren aportacions de la ciutadania.   

Reforma passiva i consciència activa per fer front a la pobresa energètica va ser 
un dels 9 projectes sorgits com a punt de partida del pla clima.  

  
Font imatge: El Compromís de Barcelona pel Clima, un aprenentatge Col·lectiu  
 
Des de l’any 2016 el projecte ha passat per diverses fases i processos, fins al punt 

d’haver-se de de reorientar a causa de les dificultats pressupostàries i logístiques. A 

mitjans del 2017 el grup vam veure la possibilitat de concórrer a una convocatòria 

pública de subvencions de Barcelona Activa per a projectes que generessin llocs de 

treball en empreses d’inserció laboral. Malauradament no es va obtenir  el finançament 

desitjat. També vam buscar suport econòmic a través d’operadores energètiques sense 

èxit.   

Finalment el projecte va oferir l’oportunitat a les dues entitats que encara hi 

treballaven, Ecoserveis i GBCe, de contactar i trobar un tercer soci que complementava 

els diferents perfils necessaris per dur-lo a terme: Hàbitat 3. Les tres entitats iniciarem 

la col·laboració i la busca d’oportunitats per tirar-lo endavant.  

L’abril de 2018, per tal de posar fil a l’agulla a un dels eixos estratègics que promou 

el Pla Clima (Impuls a l’acció ciutadana), es van publicar les “Subvencions pel Clima”, 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
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una convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar 

projectes en col·laboració entre l’administració i la ciutadania per fer front al canvi 

climàtic i fomentar el treball en xarxa entre les entitats de B+S.   

Es va decidir presentar el projecte remodelat a les subvencions i en data 9 d’octubre de 

2018 l’Ajuntament de Barcelona adjudicà la partida pressupostària a aquest.  

El projecte, doncs, s’emmarca en el Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona.   



  Subvencions pel Clima 2018-2019 
 

 

  
  

El perquè del projecte.  

Més canvi climàtic, més pobresa energètica.  

Els principals efectes del Canvi climàtic ( augment de la calor, menys aigua...) 

comportaran sens dubte canvis en els patrons de consum energètic. Es preveu, també 

que augmentarà la població més vulnerable, ja que hi haurà més llars amb persones 
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dependents, creixeran els moviments migratoris i l’envelliment de la població serà més 

evident.  

Tots aquests aspectes poden implicar l’augment de la pobresa energètica1  

  
Font imatge: Pla Clima Barcelona 2018-2030  
 
La pobresa energètica és un problema que afecta un gran percentatge de la població de 

Catalunya i que té greus implicacions, no només sobre l’economia dels que la pateixen, 

sinó sobre la seva salut i integració social. El 14,6% dels catalans van haver de dedicar 

més del 10% dels seus ingressos al pagament d’aquests subministraments bàsics 

(2014) i el 8,7% no poden mantenir els seus habitatges a temperatures adequades 

(2015).  

A Barcelona, un 10’6% de la ciutadania pateix pobresa energètica. Estem parlant 
de 69.500 llars.2  

L’objectiu inicial del projecte és modificar els hàbits que existeixen a l’actualitat per a 

pal·liar la pobresa energètica en les persones més vulnerables. La pobresa energètica 

crea un cercle viciós i crònic, ja que viure en un habitatge amb deficiències a causa 

d’una situació de precarietat econòmica accentua encara més aquestes deficiències. 

Les actuacions dirigides a gestionar els impagaments són només una solució d’urgència 

que no ajuda a sortir d’aquesta situació.   

Habitatges amb males condicions, manca de recursos per mantenir-los en condicions 

tèrmiques acceptables, i fins i tot, l’aïllament social que pateixen, converteix als 

col·lectius en risc d’exclusió en els més afectats pel canvi climàtic. Reduir la pobresa 
energètica i augmentar la resiliència i adaptació al canvi climàtic dels habitatges 
socials és converteix en una lluita per aconseguir Justícia Climàtica a Barcelona  
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2- Equip  

Fundació Habitat 3  
La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des de la 

Taula del Tercer Sector Social l’any 2014 amb l’objectiu que tota la societat, i en especial 

els col·lectius més vulnerables, puguin disposar d’un habitatge digne.  

Col·labora amb les entitats socials i les administracions públiques per a que aquestes 

puguin dur a terme els seus projectes d’inclusió social mitjançant la inclusió residencial.  

Les persones que han intervingut al projecte de més a menys implicació són; Aleix 

Armengol com a gestor del projecte, el grup de persones treballadores de l’àrea social 

de l’entitat que interlocuten i fan visites als habitatges, Jordi Ferreira com a interlocutor 

amb les entitats socials que han participat al projecte, Xavier Mauri, com a director de 

l’entitat (va engegar el projecte) i les persones que treballen en rol administratiu 

(Mar Padullés i Eva Hernández)  

Ecoserveis   

Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre fundada el 1992 a Barcelona i creada 

amb l’objectiu de proporcionar serveis i projectes d’assessorament dins de l’àmbit de les 

energies renovables, l’ús eficient de l’energia, el canvi climàtic i la protecció del medi 

ambient, dirigits a tots aquells agents relacionats amb les energies renovables i el medi 

ambient. Promoure un model energètic més just i sostenible social, econòmicament i 

ambientalment, a través de la millora de la cultura energètica de la 

societat. Ecoserveis fa divulgació, formació i comunicació per fer de pont entre la 

tecnologia i la societat, i fomenta la participació de la ciutadania en un sector estratègic 

i d'interès comunitari com és el de l'energia.   

Les persones que han intervingut al projecte són:  

Adrià Serarols, Gaia D’Elia i Cristina Ramos  

GBCe  

Green Building Council España és una organització autònoma afiliada a 

l’associació internacional amb major rellevància en temes de sostenibilitat a l’edificació, 

sense ànim de lucre “World Green Building Council". GBCe constitueix el capítol 
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espanyol de WGBC, reconeguda des de 2009 com a Established Council. En aquests 

moments formem part de WGBC més de 90 països.   

GBCe esta transformant els edificis en els quals vivim, treballem i ens relacionem per a 

fer-los compatibles amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

Les persones que han intervingut al projecte son:  

Bea de Diego, Tomàs Guyot i Eulàlia Figuerola.  

3- Objectius i destinataris del projecte.  

Descripció breu  
El projecte tracta d’una primera fase de la creació d’una Eina d’ús obert per ajudar als 

gestors d’habitatge social a establir un protocol d’actuació per reduir la pobresa 

energètica a les persones residents al habitatges. L’eina permetrà conèixer i prioritzar 

les intervencions als habitatges d’una manera més senzilla i dinàmica que la que ofereix 

la abundant bibliografia sobre rehabilitació energètica.   

Els objectius concrets del projecte son els següents:  

1. Creació d’una Eina informativa oberta per ajudar a prioritzar intervencions de 

rehabilitació ambiental als habitatges socials. Està dirigida en un primer moment 

a les Entitats Socials que gestionen habitatge social, i ajudarà a escollir i 

prioritzar intervencions, reduint la pobresa energètica i augmentant la seva 

resiliència i adaptació al canvi climàtic.   

2. Apoderar i capacitar veïnes en la gestió energètica domèstica.  
3. Passar a l’acció, desenvolupant actuacions correctives amb material de baix 

cost a usuaris en situació de vulnerabilitat a 25 pisos pilot, tot apoderant a través 

de formació pràctica dins l’habitatge a usuaris i tècnics socials perquè puguin 

aplicar les mesures en d’altres usuaris i llars  

4. Compartir coneixement entre les Entitats de la Agrupació. Hàbitat3, que ja 

gestiona habitatge social i se’n ocupa de la seva dignificació i rehabilitació, tindrà 

suficient coneixement i l’incorporarà sistemàticament a la seva activitat per tal 

d’optimitzar recursos i avançar en la lluita contra la pobresa energètica.  
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Els destinataris del projecte :  

• Tècnics i empreses de rehabilitació d’habitatges que intervenen en llars 
vulnerables. L’objectiu és transmetre coneixements i experiències relatives a 

l’impacte d’aplicar unes determinades mesures d’eficiència energètica en un 

habitatge i poder exportar aquests aprenentatges.   

• Entitats gestores d’habitatges d’inclusió social. L’objectiu és donar-los una 

eina que els serveixi per tipificar els habitatges i les mesures a aplicar, amb la 

finalitat de millorar el confort i reduir la dependència econòmica dels usuaris que 

viuen en habitatges que gestionen.  

• Tècnics socials encarregats de l’atenció d’usuaris en situació de vulnerabilitat. 

El projecte crearà una eina lliure i accessible a qualsevol persona. Els principals 

destinataris de l’eina seran però aquelles persones vinculades a professions que 

desenvolupen serveis d’atenció domiciliària, amb la finalitat de detectar 

situacions i mesures per millorar la qualitat de vida de les persones qui atenen. 

També s’ha apoderat als tècnics socials en matèria de subministraments i hàbits 

de consum a la llar perquè puguin transmetre els coneixements als usuaris dels 

habitatges així com aplicar accions per reduir les despeses dels 

subministraments dels pisos que gestionen.  

• Usuàries d’habitatges en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és atendre a 

usuaris de 25 habitatges de manera directa tot desenvolupant diverses mesures 

i seguiments en funció de les seves característiques. De manera indirecta, el 

projecte va més enllà dels habitatges i usuaris visitats  ja que forma i  tipifica les 

intervencions  i els procediments a fer per part tècnics d’habitatges socials. La 

finalitat d’actuació amb aquests usuaris és la reducció de la dependència 

econòmica i la millora de la seva qualitat de vida, alhora que els apodera en la 

gestió energètica domèstica.   

  

4- Descripció del projecte  

  
El projecte segueix i ajuda a la consecució dels principis inspiradors del Pla Clima de 

Barcelona:   

1. Se centra en les persones, en aquest cas les més vulnerables.   
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2. Ajuda a transformar al ciutat d’una manera integral treballant per una 
Barcelona socialment justa.   

3. Accelera l’eficiència de la rehabilitació, donant eines per a prendre 
decisions concretes i eficaces  

Factors contextuals que han condicionat el projecte.   

Els factors contextuals han condicionat el projecte han estat diversos, però en podem 

destacar quatre:   

• Integració dels membres com a equip sòlid. Les tres entitats, tant diferents entre 

elles, vam necessitar d’un temps inicial per conèixer realment les necessitats de 

cadascuna i la forma de treballar. Això feu que s’arrenqués el projecte més 

lentament però finalment ha aportat coherència al projecte, allunant-lo de la mera 

teoria i acostant-lo a la realitat.    

• Per aquest coneixement més profund es canvià l’ordre previst de les accions, en 

concret l’acció de formació de les entitats gestores que estava prevista al final 

del procés. Es realitzà a l’inici del projecte perquè es considerà imprescindible la 

implicació des de l’inici d’aquestes. Aquest canvi ha resultat imprescindible per 

el bon funcionament del projecte i les visites als pisos.  

• Tot i la bona disponibilitat de col·laboració de les entitats gestores, la gestió de 

les visites als diferents pisos ha estat més complexa del que ens esperàvem, 

degut a la dificultat de contactar amb els propis usuaris i l’accés als habitatges. 

Tot és així que es van haver de substituir dos dels deu pisos pilot per la 

impossibilitat de realitzar la visita. Aquest fet ha fet que els tempos del projecte 

s’allarguessin i ha perjudicat en certa manera l’eina, doncs es va haver de 

començar a treballar amb ella abans de realitzar totes les visites. Per altra banda 

ha beneficiat a l’eina degut al treball en paral·lel que s’ha fet entre ambdues 

accions, aportant un coneixement transversal a les entitats.  

• Un tercer aspecte que ha millorat el projecte és la realitat de la informació existent 

i la immensitat de feina feta i recursos existents. Això ha fet que es replantegés 

l’eina integrant un primer apartat de  CENTRALITZACIÓ 

DE  RECURSOS existents a la ciutat que inicialment estava previst tan sols com 

merament informatiu. L’organització dels recursos existents per fer front a la 

pobresa energètica ha estat més interessant i complex i ha suposat més temps 

del previst, fet que ha fet replantejar-nos el funcionament i les característiques 

de l’eina i ha portat a eliminar del llistat de mesures totes aquelles de sistemes 
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actius bàsics previstos ( ús ￼electrodomèstics, .....)  i al no desenvolupament de 

les fitxes previstes per a cada mesura, per manca de temps i pressupost. L’eina, 

doncs, no ha arribat tant lluny com voldríem però integra un capítol de Recursos 

existents imprescindible.  

Metodologia y fases del projecte   

  
El projecte s’ha desenvolupat de la següent forma:   
 

  
  
El primer pas fou definir 25 pisos pilot dins del parc que gestiona hàbitat3. L’elecció 

es va fer tenint en compte 4 factors; Geogràfic, tècnic (Perfil físic de l’habitatge), social 

(perfil dels inquilins) i conformitat de les persones llogateres.   

Factor geogràfic: El parc d’habitatge social gestionat per hàbitat3 va més enllà de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. Es va acotar a habitatges de Barcelona i a municipis 

contigus per tal de facilitar les visites i fer-les accessibles en transport públic.  

Factor tècnic “com és l’habitatge”: Es va filtrar habitatges que no haguessin estat 

rehabilitats incloent, en la seva planificació, criteris d’eficiència energètica estrictes.  

Factor social: Finalment es va contrastar amb els tècnics socials dels pisos gestionats 

directament per hàbitat3 i els gestionats per altres entitats (que coneixen bé els inquilins 

que viuen a les llars) quins perfils d’usuaris, d’entre els habitatges triats, eren 

susceptibles d’aprofitar  més la visita a la llar. En la visita a la llar, a més de servir per 

fer anàlisi de l’habitatge que reverteix en coneixement per l’eina, es va fer una actuació 

de baix cost d’eficiència energètica i una petita formació d’hàbits i factures de 

subministraments.  
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Factor conformitat: Finalment, es va preguntar als llogaters si volien participar en el 

projecte i en donaven la seva conformitat.  

Aquests factors van anar descartant i acotant els habitatges fins tenir la tria definitiva  

Llistat dels 10 pisos pilot 
 

  
Llistat de 15 pisos ( petites intervencions)  
 

  
Tal com s’ha comentat anteriorment, pel projecte era imprescindible la col·laboració des 

de l’inici amb el coneixement i la participació   d’entitats socials que gestionen els pisos 

ja que son les principals beneficiàries del projecte. En aquest cas han participat 4 entitats 

socials. Les fundacions que han participat a més d’Habitat 3 són: la Fundació 

CEPAIM, Alencop SCCL, Fundació Mambré i UTE FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES 

FUNDACIÓ RESILIS, a més de la Fundació HABITAT 3. La participació d’aquestes 

entitats és imprescindible per la raó de l’indispensable intercanvi de coneixement.   

Es va portar a terme inicialment una jornada de formació a les entitats. Inicialment 

aquesta estava prevista al final del projecte, però semblà més lògic i coherent explicar 

el projecte i els seus beneficis abans de visitar els pisos. Aquesta sessió formativa es 
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convoca en data 08/02/2019 i es presenta el projecte, les implicacions i els seus 

beneficis a les entitats socials. Un objectiu important de la jornada va ser el de formar 

als gestors dels pisos per a que siguin capaços de gestionar i optimitzar els contractes 

dels subministraments dels seus pisos, de manera que es redueixi la despesa derivada 

de les factures d’electricitat, gas i aigua, a través de conèixer els ajuts i les possibilitats 

de contractació que s’ofereixen actualment. A més, es van mostrar algunes de les 

recomanacions que podria donar l’eina per seccions (hàbits, facturació, petites 

intervencions, estructural) per tal de que els gestors entenguin quin tipus de preguntes 

contindrà l’eina i es facin més la idea del resultat final.  

Hi participen com a gestors 6 entitats socials més els referents d’hàbitat3 a part dels 

desenvolupadors del projecte. Les entitats participants són: la Fundació 

CEPAIM, Alencop SCCL, Fundació Mambré i UTE FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES 

FUNDACIÓ RESILIS, DIOMCOOP SCCL I ARRELS, més de la Fundació HABITAT 3.   

S’assoliren els objectius principals de la reunió: implicar els gestors (donant eines = 

Formació), explicar el projecte, signar acords i acordar dates per les primeres visites 

durant el febrer.  

 Font imatge: Pròpia 
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Una vegada les entitats han estat conscients i han sigut coneixedores de l’objectiu del 

projecte, s’iniciaren les primeres visites als 25 pisos pilots. Els gestors socials es 

van mostrar en general receptius i actius a l’hora de calendaritzar les visites i, tot i que 

eren molt conscients de la necessitat i el benefici que aportaven les visites als usuaris, 

la coordinació de les visites ha estat un dels temes més complicats de gestionar per la 

diversitat de problemàtiques o característiques a les que es veuen immerses les 

famílies, cosa que en ocasions ha suposat la necessitat de re programar visites o buscar 

noves famílies en cas que algunes no tinguessin disponibilitat. Les visites s’iniciaren al 

febrer i es finalitzaren a l’octubre.  

  
La primera visita als pisos es va centrar en l’anàlisi de la situació tarifària dels 

subministraments de la llar i la seva optimització, així com l’explicació d’hàbits de 

consum i la instal·lació de materials de baix cost per millorar l'eficiència energètica de 

l’habitatge. En aquestes hi participen Ecoserveis com a expert, el referent social (gestor) 

i el propi usuari.  
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Primera visita als pisos. Font imatge: Pròpia  
 

En aquesta visita s’han identificat diverses problemàtiques, entre elles la de falta de 

confort tèrmic, que habitualment va lligat amb la dificultat per fer front a les factures de 

subministraments bàsics, la falta d’equips per climatitzar l’habitatge, i en alguns casos 

problemàtiques socials. Pel que fa als contractes dels subministraments, veiem que la 

majoria d’usuaris no entenen les factures i desconeixen les bonificacions o ajuts als que 

poden acollir-se.  

S’ha realitzat un informe amb els resultats de cadascun dels pisos que s’adjunta com 

a Annex.   

Coetàniament, entre abril i juny , es realitzaren les segones visites en els 10 pisos 
pilot. Aquestes es van dur a terme conjuntament entre Ecoserveis i GBCe. Un 

arquitecte avaluà l’envolupant de l’edifici i aixecà un croquis de manera que tot plegat 
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permeti fer una certificació energètica del pis així com fer un llistat de possibles millores 

posteriors de mig cost per millorar l'eficiència energètica del pis.  

En aquestes visites es detectaren alguns temes d’ús dels habitatges que afecten 

directament al confort tèrmic i a l’eficiència d’aquest. En general aspectes com 

escalfadors vells sense aïllament o amb aïllament danyat, finestres en mal estat, 

finestres petites amb sistema d’obertura corredissa que redueix el cabal d’aire de 

ventilació natural, tancaments exteriors sense aïllament tèrmic i absència o deficiència 

d’ instal·lació de calefacció i refrigeració. 

Es realitza una CEE de cadascun dels pisos que s’adjunta a l’Annex.  

 Segona visita als pisos. Font imatge: Pròpia  
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Amb aquestes dues visites als pisos pilots, les entitats socials es beneficien per un 
coneixement en profunditat del seu parc d’habitatges i aprenen a detectar els 
punts dèbils dels habitatges des d’un punt de vista energètic, així com les 
necessitats d’optimització que podem trobar als contractes dels 
subministraments a les llars, i com tramitar les modificacions de contracte en 
cada cas. Els usuaris dels pisos es beneficien de unes primeres actuacions 
d’emergència i uns coneixements en hàbits de consum de la llar i els 
electrodomèstics que la configuren que podran replicar més endavant en altres 
habitatges. Els redactors del projecte podem contrastar la teoria de l’eina amb 
casos reals que ens aporten coneixement i experiència.  

És per això que un dels objectius principals del projecte és no només apoderar els 

inquilins, sinó també els gestors dels pisos, per a que puguin replicar els conceptes 

apresos en els altres habitatges que gestionen, i fer un acompanyament a les famílies 

que ho necessitin.  

Així mateix es realitzà a data 21-01-2019  una reunió amb   les persones 
responsables de les oficines PAE ( Punt Assessorament energètic) de Barcelona. Es 

realitzà una reunió amb els objectius següents: 

• Conèixer els projectes i accions tant dels PAE com del projecte  

• Coordinar-nos per no repetir esforços i ser més eficients. 

Una vegada finalitzat el projecte els informarem de l’eina perquè en puguin fer ús. 

Paral·lelament a les altres accions, el més de març es comença a desenvolupar l’eina. 

Aquest desenvolupament ha continuat fins al tancament del projecte. 

L’eina és totalment lliure i gratuïta i està penjada, com a mínim, a la web de GBCe 
al link següent: 

https://gbce.es/blog/proyecto/conciencia-activa-reforma-pasiva/ 

L’eina és, actualment, un full de càlcul amb onze pestanyes que et van guiant en el 

procés de diagnosi del teu pis i en les mesures a aplicar per millorar l’eficiència 

energètica de l’habitatge. 

Aquestes pestanyes son les següents.  

https://gbce.es/blog/proyecto/conciencia-activa-reforma-pasiva/
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Dues pestanyes d’inici, seguides de quatre pestanyes de presa de dades, una de 
resultat i quatre pestanyes més d’eines d’ajuda. 

ACERCA DE 

Pestanya informativa d’objectius i estructura de l’eina. 

 

INICIO 

Pestanya inici de l’eina guia de tots els continguts que ens trobem a les altres pestanyes. 
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TOMAS DE DATOS 

Les quatre pestanyes de presa de dades estan pensades  i realitzades com un 

qüestionari entre el gestor d’habitatge i l’eina. Cada pestanya es desenvolupa seguint la 

mateixa estructura:  

Inicialment trobem els punts de pas entre aquesta pestanya i l’inici o les mesures. 

 

Seguidament cada pestanya consta d’un índex de preguntes, fer a fer el seguiment d’allò 

conegut i respost, del que queda pendent o d’aquelles incògnites que es desconeixen. 

A partir d’un desplegable es van seleccionant aquelles preguntes resoltes. 

 

Rehabilitación Energética y Ambiental para Gestores de Vivienda Social
"Reforma Pas iva y Conc ienc ia Ac t iva para hacer f ren te a la Pobreza Energét ica"

MEDIDASINICIO1
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Finalment ens introdueix a  cada apartat. A cada pregunta es pot seleccionar una 

resposta pre-establerta del llistat existent. La idea és que segons les respostes,  l’eina 

et dona una explicació útil per a la diagnosi. 

Per exemple, fixem-nos en  la pregunta DG 05- ¿Dispones de un Croquis o plano de la 

vivienda?  Aquesta té 3 respostes, cadascuna de les quals t’indica informació rellevant. 

 

 

 

Cadascuna d’aquestes respostes son les que disparen les mesures adequades 

(pestanya MEDIDAS) a realitzar a l’habitatge. 

Per altra banda al qüestionari localitzem uns requadres informatius anomenats: 

DG.05 SÍ

Identifica qué tipo de espacio rodea los espacios interiores de la vivienda: ¿qué hay al otro lado
de paredes, suelo y techo? ¿hay otras viviendas? ¿espacios exteriores?...Ayúdate del plano
catastral o del plano del Punto de Información Cartográfico de BCN (PIC) para localizar patios
interiores o patinejos que puede que no se vean desde la vivienda por no haber ventanas (por
ejemplo, patios interiores de la finca vecina que limitan con la vivienda).

OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LA VIVIENDA

¿Dispones de un croquis o plano de la vivienda?

DG.05 No

Es útil disponer de un plano para poder identificar qué rodea a la vivienda y también para poder
hacer un presupuesto, teniendo una idea más clara de los m2. Puedes obtener una 1a
aproximación en el Punto de Información Cartográfico (Escala 1/200) Se puede encargar un
"levantamiento de plano" a cualquier técnico (arquitecto, aparejador, ingeniero, delineante...). Si
has de solictar un certificado de eficiencia energética o la cédula de habitabilidad, pídeselo al
propio técnico (por un pequeño incremento del precio). O bien acude a un Banco del Tiempo o a
una organización de voluntariado y pide ayuda. 

OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LA VIVIENDA

¿Dispones de un croquis o plano de la vivienda?

DG.05 No se sabe

Pregunta al propietario o al usuario

OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LA VIVIENDA

¿Dispones de un croquis o plano de la vivienda?
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Aquests es troben al llarg de tota 

l’eina i ens donen informació i 

referències per recolzar el 

coneixement que condueix a la 

conscienciació i a l’acció. Serveixen al gestor d’habitatge social per comunicar dades 

claus a l’usuari. 

 

 

Visualitza els recursos existents a disposició 

de l’usuari. REVISO ha centralitzat la 

informació per obrir un canal de 

comunicació eficaç. 

Aquests recursos els trobem a la dreta de la pestanya , al costat de cada pregunta del 

qüestionari en qui té relació. Aquest recurs et redirigeix directament al recurs mitjançant 

un link. 

 

Les ajudes aclareixen conceptes i ajuden a establir 

un llenguatge concret entre tècnics socials i el món 

de l’obra 

 

¿Sabías que…?

Ex iste un orden lóg ico y eficaz a la hora de implementar medidas de rehabilitación energética:
1. L AS PERSONAS    2 . ARQUITECTURA (medidas pasivas)    3 . INSTAL ACIONES (medidas activas)

DG.02
Sí

Sede 
elec t rón ica 

Catas t ro

INFORMACIÓN CATASTRAL

¿Dispones de la información catastral de la vivienda?

Necesitarás la información relativa al año de construcción y la cartografía

SA.01 Bolet ín  del  
Ins talador

Ti tu lar 
Su min s t ro

Estupendo, puedes poner en marcha medidas administrativas para optimizar la factura.

Si. Todos los suministros están a nombre de quien paga las facturas.

SUMINISTROS

¿Están los suministros a nombre de quien paga las facturas?

SABÍAS QUE…?

RECURSOS

AYUDAS
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Les fonts referencien a estudis, informes o 

bibliografia d’especial interès. En cada font hi 

ha l’explicació detallada del què hi pots trobar. 

 

 

Les pestanyes de presa de dades son: 

Pestanya TOMA DE DATOS- DATOS GENERALES.TD-DG 

Presa de dades de qüestions relacionades amb conceptes generals imprescindibles per 

a realitzar una bona diagnosi. Consta de 15 preguntes dividies en 4 apartats: 

Identificació, Informació cadastral, altre informació disponible i abast de la intervenció 

F .03 Rehabi l ta'm. 
E4 Comp. BCN 

Cl ima Equip E4. Compromís de Barcelona pel Clima. Ajuntament de Barcelona.

Rehabilita'm. Fes-me más eficient i saludable 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/fi les/rehabilitam
_fes_me_eficient_saludable.pdf

Autores: Revisión del documento: COAMB (Silvia Fernández); Salud y Confort: ZeroHub SCCL
(Olga Barrachina i Clara Ferrer); Medidas pasivas: 4A+A Arquitectura Ambiental (Julio
Bermejo) y EtiquetaEficiènciaEnergètica (Elena Redondo i Maria Yunquera); Medidas 
Activas: Associació SEBA (Marc Romera) y GEENI SCCL (Alexandre Ramon Corrales).

"El objetivo de esta guía es facilitar al ciudadano, y a los profesionales que no estén
especializados en eficiencia energética, información útil para tomar decisiones sobre la
renovación energética de los edificios. Con esta renovación se busca reducir drásticamente el
consumo energético, al tiempo que mejorar las condiciones de salud y confort, más allá de las
obligaciones reglamentarias. En la guía se aborda, principalmente, la vivienda, pero también
se incluyen recomendaciones y directrices para el sector terciario presente en las ciudades
(pequeño comercio, oficinas, etc.). La guía se ha centrado en las características del área
metropolitana de Barcelona, aunque muchas propuestas son aplicables a todo el territorio
catalán y el litoral mediterráneo."

FUENTES
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Pestanya TOMA DE DATOS- ASPECTOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS.TD-SA 

Relació amb els subministraments, la vulnerabilitat social i els hàbits dels usuaris. 

Consta de   20 preguntes dividies en tres apartats: Subministres, vulnerabilitat i hàbits 

dels usuaris que afecten al comportament energètic. 

Exemple de pregunta de subministrament amb les seva resposta  i recursos existents 

Estado

DG.01 Dirección OK

DG.02 Preguntar
DG.03 Pendiente
DG.04 Buscar 

DG.05 Pendiente
DG.06 Pendiente
DG.07 Pendiente
DG.08 Pendiente

DG.09 Pendiente
A

B

C

D

E

F

Medidas de especialista o industrial
Obras en la vivienda

¿Qué tipo de intervención se quiere aplicar a esta vivienda? 

Obras en el edificio

IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN CATASTRAL

OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE  DE  LA VIVIENDA

ALCANCE DE  LA INTERVENCIÓN

Medidas administrativas
Medidas de concienciación
Medidas de bricolaje

¿La vivienda dispone de certificado energético? 
¿La vivienda dispone de cédula de habitabilidad? 

¿Dispones de la información catastral de la vivienda?

¿Ha pasado el edificio la Inspección Técnica del Edificio (ITE) obligatoria?

Año de construcción del edificio según los datos catastrales
¿Dispones del  plano catastral de la vivienda?

¿Dispones de un croquis de la vivienda?

SA.06

Ex isten muchos recursos disponibles en la red para ayudar a calcular la potencia contratada y
para ayudar a optimizar la factura energética eliminando conceptos innecesarios.

H erramientas de cálculo e informaticas del Institut Català d'Energ ia (ICAEN), calculadora
energética del Ayuntamiento de Barcelona, calculadora de consumo en Stand-by de la OCU y la
aplicación de la ORG "Bájate la potencia"

Consulta los recursos adjuntos:

¿Se ha realizado algún estudio para optimizar la contratación de electricidad? 

No se sabe

Como entidad, no tienes opción al bono social, y por tanto no necesitas estar en el mercado
regulado. Analiza el mercado libre en busca de la mejor oferta. De todas formas, puedes
comentar a los usuarios que existe el bono social y explicarles qué deben hacer para tramitarlo.
De esta forma pueden empoderarse para cuando sean ellos quienes paguen sus facturas.
Además pueden explicárselo a otras personas.
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Pestanya TOMA DE DATOS- CIUDAD Y EDIFICIO. CARACTERÍSTICAS 
GENERALES.TD-ARQ 

Aquesta pestanya té relació amb la configuració urbana, envolupant de l’edifici i la seva 

etapa constructiva, amb 11 preguntes diferenciades en aquests tres apartats. L’objectiu 

d’aquesta és el coneixement indispensable per a una bona diagnosi de les mesures a 

prendre en temes de reducció de demanda. Informa de les actuacions prioritàries 

segons la situació de l’habitatge analitzat i dona pautes del seu comportament. 

 

Estado

SA.01 OK
SA.02 OK
SA.03 OK
SA.04 OK
SA.05 OK
SA.06 Pendiente
SA.07 Pendiente
SA.08 Pendiente

SA.09 Pendiente
SA.10 Pendiente
SA.11 Preguntar
SA.12 Preguntar
SA.13 Pendiente
SA.14 Pendiente

SA.15 Pendiente
SA.16 Pendiente
SA.17 Pendiente
SA.18 Pendiente
SA.19 Preguntar
SA.20 Preguntar

Preguntar

SUMINISTROS 

¿Están los suministros a nombre de quien paga las facturas?

¿Ventilan adecuadamente? 

¿Esta vivienda recibe apoyo y asesoramiento del PAE?

¿Se han detectado hábitos culturales que afecten al consumo energético?

¿Tienden la ropa mojada dentro de casa de forma habitual?
¿Tienden la ropa mojada sobre los radiadores?

¿Quién paga las facturas de suministros?
¿Se dan las circunstancias para que el usuario pueda optar al bono social eléctrico?

¿Es especialmente sensible el tema de la calidad del aire en la vivivenda?
¿Hay obstáculos que impidan la iluminación y la ventilación natural cerca de las ventanas?

Si es el caso, ¿cuál es el motivo de que la entidad pague los suministros?

HÁBITOS DE  LOS USUARIOS QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO

¿Hay personas mayores de 65 años o que vivan solas en esta vivienda?

VULNERABILIDAD

¿Se trata de usuarios vulnerables o en riesgo de exclusión residencial?

¿Se detectan comportamientos de riesgo derivados de la pobreza energética?

¿Tienen dificultades los usuarios para hacer frente a sus facturas de suministros?

¿Se ha realizado algún estudio para optimizar la contratación de electricidad? 
¿La factura eléctrica está en el Mercado libre o en el Mercado regulado?

¿Cuál es el estado de la instalación eléctrica? ¿Tiene un boletín de la luz vigente?
¿Qué tipo de tarifa hay contratada?. ¿Existe discriminación horaria?

¿Hay usuarios dependientes de máquinas respiradoras, o sistemas elécticos?

Es PRIORITARIO aislar el suelo en contacto con el exterior si no lo está, ya que las pérdidas
energéticas son muy altas:
• Sin obra: colocar alfombras y moquetas térmicas en los espacios afectados. Será del todo
insuficiente en este caso, pero mejorará algo la sensación de confort.
• Instalar aislamiento y un nuevo pavimento ENCIMA del suelo actual. Se ha de tener en cuenta
que su peso, será un peso añadido a la estructura.
• ELIMINAR el pavimento actual y colocar aislamiento y nuevo pavimento. Este sistema
sobrecarga menos la estructura y genera menos desnivel.
• Aislar por el exterior (sistema SATE). Las soluciones anteriores, por el interior, no solucionan los
puentes térmicos que se producen donde el aislante no llega (bajo las paredes). Si debajo hay un
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Pestanya TOMA DE DATOS- CONFORT TÉRMICO. TD-CT 

Finalment, la ultima pestanya de presa de dades informa sobre el confort tèrmic de 

l’habitatge i les estratègies com aconseguir-lo. Consta de 11 preguntes dividides en dos 

apartats: informació i estratègia. 

Estado

CG.01 ¿Cómo es el entorno urbano del edificio y de la vivienda? Buscar 
CG.02 OK

CG.03 Pendiente
CG.04 Preguntar
CG.05 Buscar 
CG.06 OK
CG.07 OK
CG.08 OK

CG.09 Buscar 
CG.10 Buscar 
CG.11 Preguntar

SISTEMA  CONSTRUCTIVO

¿De qué etapa constructiva es la vivienda?

¿Hay ventanas o balconeras ineficientes?
¿En qué estado de conservación  están las  ventanas y balconeras de la vivienda?

¿Comparte paredes con PATINEJOS del edificio? 
¿Comparte paredes con la ESCALERA y los accesos del edificio?

¿Qué hay DEBAJO de la vivienda? 
¿Qué hay ENCIMA de la vivienda? 
¿Hay paredes MEDIANERAS a los lados de la vivienda? 

ENVOLVENTE DE  LA VIVIENDA

CONFIGURACIÓN URBANA

¿Qué orientación tiene la fachada o fachadas principales?

¿Comparte paredes con PATIOS INTERIORES del propio edificio? 
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RESULTADO: MEDIDAS 

Segons responguis al qüestionari de les pestanyes anteriors, l’eina et dispararà aquelles 

mesures necessàries a aplicar al teu habitatge per millorar la seva eficiència energètica 

sense deixar en de banda el confort tèrmic i la salut. Aspectes com la il·luminació natural, 

la temperatura o humitat inadequada o el mal ús de l’habitatge poden influir altament en 

el confort i la salut dels usuaris, encara que en menor mesura en l’eficiència energètica 

i la reducció de demanda, així com en la reducció de la facturació. L’eina té en compte 

també aquest aspecte. Millora de l’eficiència sense reducció de confort tèrmic o afectació 

de la salut dels usuaris. 

Veien aquí un llistat de mesures de l’aplicació d’unes respostes concretes. Les mesures 

en gris són aquelles que no afecten a l’habitatge en concret. 

Estado

CT.01 Pendiente
CT.02 Pendiente

CT.03 Pendiente

CT.04 Pendiente
CT.05 Pendiente

A Pendiente
B Pendiente
C Pendiente
D Pendiente

CT.06 Pendiente

CT.07 Pendiente

CT.08 Pendiente

CT.09 Pendiente

CT.10 Pendiente

CT.11 Pendiente

AISLAMIENTO E  INERCIA TÉRMICA

CONTROL SOLAR: PROTECCIÓN Y GANANCIAS TÉRMICAS SOLARES

¿Hay alguna ventana con persianas empotradas en la fachada?

Según los usuarios ¿es una vivienda fría en invierno? (sin poner la calefacción)
Según los usuarios ¿es una vivienda calurosa en verano? (sin contar el aire acondicionado) 

¿Hay algún sistema que informe sobre las condiciones de temperatura y humedad?
INFORMACIÓN OBJETIVA DEL CONFORT TÉRMICO

¿Hay alguna ventana sin protección contra el frío, que esté en mal estado o sea ineficiente? 

ESTRATEGIAS DE CONFORT TÉRMICO EN BARCELONA

 ¿Se ha mejorado el aislamiento de la envolvente (paredes, techos o suelos)?

¿Hay alguna ventana sin protección contra el frío, que sea de MADERA y esté en buen estado? 

¿Están todas las ventanas protegidas contra el frío nocturno? 

¿Es posible ventilar por la noche en verano sin riesgo de intrusión en la vivienda?

ELIMINAR INFILTRACIONES DE  AIRE  NO DESEADAS (ESTANQUEIDAD)

¿Se pueden proteger las ventanas del sol de verano y permitir que entre en invierno?

VENTILACIÓN NATURAL

REGULACIÓN NATURAL DE  LA HUMEDAD

¿Hay suficiente ventilación natural en las diferentes estancias?

¿Existe ventilación cruzada en la vivienda? (sin contar la ayuda de ventiladores)

INFORMACIÓN SOBRE EL CONFORT TÉRMICO EN LA VIVIENDA

¿Son aislantes todas las persianas de la vivienda?

VENTILACION CRUZADA 

Incluso con todo cerrado ¿se perciben corrientes de aire molestas?

VENTILACIÓN PARA ENFRIAMIENTO NOCTURNO (FREECOOLING)

¿Existen humedades de condensación en paredes y techos?

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL CONFORT TÉRMICO POR LOS USUARIOS
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Finalment, aquest llistat de mesures es transformarà, en una fase posterior de 
l’eina en unes fitxes individualitzades per a cada mesura, amb la seva explicació 
pertinent i la priorització en les intervencions. 

S’adjunta una imatge de la proposta de fitxa prèvia a desenvolupar 
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HERRAMIENTAS 

Finalment, tal com s’ha explicat abans, l’eina disposa de quatre pestanyes d’eines extra 

per aprofundir en el coneixement. Cada informació es relaciona directament amb 

l’apartat del qüestionari on et farà servei. 

RECURSOS 
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SABÍAS QUE...? 

 

AYUDAS 
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FUENTES 

 

Pel què fa a la comunicació, a part de les accions de difusió del projecte pròpiament 

dites, s’ha realitzat el document “Check-list de bones practiques”. Aquest document 

és document de sensibilització per  a les persones usuàries de l’habitatge amb quatre 

consells bàsics visuals per tal d’ajudar-lo a reduir la ineficiència d’aquest. És un 

document molt visual com a mitjà de comunicació comú, ja que l’idioma a vegades és 

una barrera. 

Es col·locarà penjat a la nevera o al darrera de la porta d’accés de cada habitatge. 
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Finalment, es realitzarà un  fulletó - resum executiu d’explicació del projecte amb el Link 

a l’eina per la seva difusió i divulgació. 

Accions realitzades   

  
Els objectius estratègics general del projecte són: Zero pobresa energètica i Reduir 
les emissions de GEH per càpita un 45%  

  
Font imatge: Pla Clima Barcelona 2018-2030  
  
Les accions concretes que s’han realitzat en el projecte son:  
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1-Reunions de coordinació  
Línia estratègica del pla clima a que correspon   

1-Construcció Col·lectiva. Organitzem-nos  

Breu descripció de l’activitat.   

S’han realitzat  reunions de coordinació entre els diferents  participants del projecte per 

tal de consensuar i definir noves accions a emprendre i prendre decisions 

estratègiques.  Aquestes reunions de coordinació entres les  entitats impulsen la 

transversalitat per abordar la complexitat, integrant a la presa de decisions els actors 

tres actors clau en l’objectiu principal:  

• Habitat 3, entitat social que disposa dels pisos a on s’actuarà i fa d’enllaç amb 

la  xarxa amb altres entitats socials gestores de pisos. Aporta 25 habitatges i 

actors socials que treballen amb les famílies. Coordina el projecte i Justifica el 

projecte en última instància.  

• Ecoserveis, entitat experta en projectes d’assessorament dins de l’àmbit de l’ús 

eficient de l’energia, entre. Entitat pont entre la vessant social i tècnica del 

projecte. Formació als gestors d’habitatge (H3 i EESS) i realitza les actuacions 

de millora energètica de baix cost/alt impacte a 25 habitatges  

• GBCe, entitat de caire tècnic, experta en eines d’avaluació 

ambiental. Desenvolupa l’eina de millora energètica oberta   i l’Informe de millora 

energètica específica per a 10 pisos d’Habitat3  

Resultat directe.   

8 reunions internes de coordinació  

Resultats : signatura de 1 acord entre els desenvolupants del projecte més acords entre 

les diferents entitats participants. 

Repercussió real de l’activitat  

Avanç en el coneixement per part de les tres entitats. Qui som i què fem? En què podem 

col·laborar?   

S’ha trobat un llenguatge comú entre ciutadania i tècnics experts.  
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Objectiu estratègic a què correspon  

Tenir Pobresa energètica Zero  

Indicadors proposats per avaluar l’èxit de l’activitat   

Nº d’organitzacions compromeses en projectes ciutadans pel clima = 3 entitats  

Nº de projectes climàtics coproduïts= 1 projecte  

Nº de continguts publicats en la plataforma de resiliència i altres eines d’accés a la 

informació= 1 projecte 
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2-Jornada de Formació a les entitats col·laboradores.  
Línia estratègica del pla clima a que correspon.   

1-Construcció Col·lectiva. Acció cultural pel clima  

Breu descripció de l’activitat  

Amb la finalitat d’ apoderar els gestors dels pisos perquè puguin prendre accions en els 

pisos que gestionen, optimitzar la despesa que suposen els subministraments dels 

pisos  i apoderar als inquilins es realitzà una acció de formació on es tractaren diversos 

temes es realitzà: 

• Taller sobre les factures dels subministraments (electricitat, gas i aigua).  

• Formació en hàbits de consum recomanables.   

• Comunicà els materials de baix cost que s’instal·larien als pisos.   

Resultat directe  

Assistents a la reunió = 6 entitats i bona part dels tècnics socials d’hàbitat3.   

Repercussió real de l’activitat  

La repercussió es tradueix amb una millora en el coneixement dels tècnics en matèria 

de factures, les possibilitats tarifàries i la millora d’hàbits.   

Van aflorar molts temes que per desconeixement no es gestionen bé en l’àmbit de les 

factures i es va poder veure quines eren les diferències i quin tipus de tarificació era més 

idònia per cada cas. En aquest punt es diferenciaven les entitats que tenen habitatges 

amb rotació, temporals de mitja durada o de llarga.    

En quant a hàbits es va aportar exemples de situacions diàries que les persones solem 

fer de manera poc eficient i a partir d’aquestes es va obrir un col·loqui que va permetre 

aflorar-ne d’altres i veure com es poden millorar.    

El debat va ser enriquidor i va servir perquè les diferents entitats es coneguessin “en 

persona” i per generar un clima de confiança entre aquestes, que sovint treballen en 

l’emergència i no tenen temps per la reflexió i la pausa que una jornada d’aquestes 

característiques pot oferir  
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Objectiu estratègic a què correspon  

Tenir Pobresa energètica Zero  

Indicadors proposats per avaluar l’èxit de l’activitat  

Nº d’organitzacions compromeses en projectes ciutadans pel clima = 8 entitats  

Nº de projectes climàtics coproduïts= 1 projecte  
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3-Jornada amb PAES  
Línia estratègica del pla clima a que correspon.   

1-Construcció Col·lectiva. Acció cultural pel clima  

2-Les persones primer. Sense talls  

Breu descripció de l’activitat   

Reunió de presa de contacte, coneixement mutu i xarxa entre la oficina del PAE ( punts 

d’assessorament energètic)  i el projecte. 

Resultat directe  

Estendre el coneixement de l’eina a aquelles persones que tenen contacte directe i diari 

amb els beneficiaris de l’eina.  

Comunicació transversal.  

Impacte/ repercussió real de l’activitat  

La col·laboració serà amplificador dels canals de distribució de l’eina, ja que més del 

80% de les persones amb risc de pobresa energètica actualment no tenen canal perquè 

els hi arribi la informació. 

Objectiu estratègic a què correspon 

Tenir Pobresa energètica Zero  

Indicadors proposats per avaluar l’èxit de l’activitat   

Nº d’organitzacions compromeses en projectes ciutadans pel clima = 8 entitats  
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4-Visita 1 als pisos amb incorporació de mesures d’emergència  
Línia estratègica del pla clima a que correspon.  

1- Les persones primer. Tenir cura de tothom  

2- Les persones primer. Sense talls.  

3- Començar per casa. Edificis millor que nous  

Breu descripció de l’activitat.  

Des de febrer a octubre de 2019 es  realitzaren visites als 25 pisos del projecte una visita 

informativa i  d’assessorament en quant a optimització tarifària dels subministraments 

de la llar, hàbits de consum i instal·lació de materials de baix cost per millorar l’eficiència 

energètica de l’habitatge.  

Resultat directe  

S’han col·locat 238 unitats materials de baix cost i s’han realitzat canvis de tarifa a 11 

dels 25 contractes dels pisos.  
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Font imatge: Ecoserveis 
  
Repercussió real de l’activitat  

Els canvis tarifaris realitzats permeten estalviar als inquilins entre 65 i 220 € anuals.  

El 100% dels pisos en què s’han fet les intervencions són habitats per inquilins que 

tenen dificultats econòmiques, una gran part de les famílies migrades amb risc d’exclusió 

social (64% de les famílies amb tots els membres a l’atur)   

Objectiu estratègic a què correspon  

Tenir Pobresa energètica Zero  

Indicadors proposats per avaluar l’èxit de l’activitat   

Nº Intervencions en llars incorporant criteris d’eficiència energètica = 238 intervencions 

en 25 llars. 

Estalvi econòmic en € = 1.625 €. Aquest estalvi no és important en si mateix, sinó que 

l’objectiu final seria reinvertir l’estalvi en altres mesures per millorar el confort. 

Actualment no s’ha pogut quantificar. 

Nº de persones beneficiàries = 89 persones 

Nº de llars assessorades energèticament= 25 llars  
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5-Visita 2 als pisos. Realització de diagnosi i d’estudi energètic dels 
habitatges.  
Línia estratègica del pla clima a que correspon.   

1-Les persones primer. Tenir cura de tothom  

2- Començar per casa. Edificis millor que nous  

Breu descripció de l’activitat   

Es realitzaren 10 segones visites als 10 pisos pilots del projecte. En aquesta visita  s’ha 

avaluat l’envolupant de l’edifici i s’ha aixecat un croquis que ha permès fer la certificació 

energètica així com un llistat de possibles millores posteriors de mig cost per millorar la 

eficiència energètica del pis.  

Resultat directe  

10 noves certificacions energètiques. Estat actual i proposta de millores.  

Repercussió real de l’activitat  

S’ha realitzat una diagnosi completa de cada habitatge que serà d’informació valuosa 

per les diferents entitats. Es calcula també  l’estalvi d’energia primària i les emissions 

que serien susceptibles de ser reduïdes amb les millores proposades. 

En màxims; 

Estalvi d’energia primària = 407,75 kWh/ m2 any 

Reducció en emissions de CO2= 70,42 Kg CO2/ m2 any 

 

Ahorro en energía 
primaria no renovable  
Anual (kWh/m2 año)

Ahorro en emisiones 
de CO2 Anual 
(KgCO2/m2 año)

Consumo de 
energia 
(KWh/m2 año)

Emisiones de CO2 
(KGCO"/m2 año)

Consumo de 
energia 
(KWh/m2 año)

Emisiones de CO2 
(KGCO"/m2 año)

Sant Gil 13 6,64 1,35 235,26 43,85 241,9 45,2
Teide 3 1,7 0,33 281,6 52,57 283,3 52,9
Pedraforca 106 12,2 2,53 221,9 42,37 234,1 44,9
Muga 3 1,3 0,24 165,6 30,26 166,9 30,5
Murtra 181 0 0
Bartrina 29 0 0
Sant Joaquim 136 0 0
Aiguablava 31 0 0
Martinez de la Rosa 3 0 0
Fonería 40 0 0

Conjunto de medidas 1: Temporizador en termo eléctrico, aislamiento de 
calderas, sustitución de carpinterias, Situacion post mejora Situacion original
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Objectiu estratègic a què correspon  

Tenir Pobresa energètica Zero  

Reduir les emissions de GEH per capita un 45% respecte al 2005ª través de rehabilitar 

energèticament els edificis  

Indicadors proposats per avaluar l’èxit de l’activitat  

Nº de persones beneficiàries = 36 persones 

Nº de llars assessorades energèticament= 10 llars  

 

  
  
      
  

Ahorro en energía 
primaria no renovable  
Anual (kWh/m2 año)

Ahorro en emisiones 
de CO2 Anual 
(KgCO2/m2 año)

Consumo de 
energia 
(KWh/m2 año)

Emisiones de CO2 
(KGCO"/m2 año)

Consumo de 
energia 
(KWh/m2 año)

Emisiones de CO2 
(KGCO"/m2 año)

Sant Gil 13 74,4 16,82 167,5 28,38 241,9 45,2
Teide 3 188,97 21,68 94,33 31,22 283,3 52,9
Pedraforca 106 93,98 21,16 140,12 23,74 234,1 44,9
Muga 3 50,4 10,76 116,5 19,74 166,9 30,5
Murtra 181 0 0
Bartrina 29 0 0
Sant Joaquim 136 0 0
Aiguablava 31 0 0
Martinez de la Rosa 3 0 0
Fonería 40 0 0

Conjunto de medidas 3: Conjunto 1 + Conjunto 2 + Nueva instalación de 
calefacción, regrigeración y/o ACS Situacion post mejora Situacion original

Ahorro en energía 
primaria no renovable  
Anual (kWh/m2 año)

Ahorro en emisiones 
de CO2 Anual 
(KgCO2/m2 año)

Consumo de 
energia 
(KWh/m2 año)

Emisiones de CO2 
(KGCO"/m2 año)

Consumo de 
energia 
(KWh/m2 año)

Emisiones de CO2 
(KGCO"/m2 año)

Sant Gil 13 34 7,05 207,9 38,15 241,9 45,2
Teide 3 113,33 3,39 169,97 49,51 283,3 52,9
Pedraforca 106 24,89 5,19 209,21 39,71 234,1 44,9
Muga 3 31,2 6,5 135,7 24 166,9 30,5
Murtra 181 0 0
Bartrina 29 0 0
Sant Joaquim 136 0 0
Aiguablava 31 0 0
Martinez de la Rosa 3 0 0
Fonería 40 0 0

Conjunto de medidas 2: Conjunto 1 + Aislamiento de fachadas mediante 
trasdosado interior o insuflado de cámara de aire, aislamiento de suelos, 

aislamiento de techos. Situacion post mejora Situacion original
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6-Creació de l’eina   
Línia estratègica del pla clima a que correspon.   

1-Les persones primer. Tenir cura de tothom  

2- Començar per casa. Edificis millor que nous  

Breu descripció de l’activitat   
 
Creació d’una eina d’ajuda per a la presa de decisions per a reduir la pobresa energètica 

dirigida a gestors d’habitatge social. 

L’eina vol ser canal de difusió de coneixement formalitzat en un auto-qüestionari, on 

s’estableix un diàleg entre el tècnic i el ciutadà. 

Resultat directe  
 
Eina en format fulla de càlcul per a la reducció de la pobresa energètica 
  
Repercussió real de l’activitat  
 
Incorporació de l’eficiència energètica en el dia a dia de la gestió de l’habitatge social. 

Aprendre a : 

• Saber què mirar 

• Saber què s’ha de fer 

• Saber com transmetre la informació 

• Consolidar una cultura energètica comú entre la ciutadania 

 
Objectiu estratègic a què correspon    
 
Tenir Pobresa energètica Zero  

Reduir les emissions de GEH per capita un 45% respecte al 2005ª través de rehabilitar 

energèticament els edificis  

Indicadors proposats per avaluar l’èxit de l’activitat   
 
Nº entitats gestió d’habitatge coneixedores de l’eina= 8 entitats 
  
  



  Subvencions pel Clima 2018-2019 
 

 

7-Check list de Bones pràctiques 
  
Línia estratègica del pla clima a que correspon.   

1-Les persones primer. Tenir cura de tothom  

Breu descripció de l’activitat   
 
S’ha dissenyat un fulletó visual  en A4 per tal de poder informar als usuaris dels 
habitatges bones pràctiques d’ús. 
 
Resultat directe  
 
Impressió i col·locació als 25 habitatges del fulletó 
  
Repercussió real de l’activitat  
 
Detecció de males pràctiques que ja estan normalitzades en l’ús dels habitatges i 

formació als gestors socials dels pisos alhora de detectar aquestes. S’han donat eines 

a aquests per a saber explicar el perquè és una mala praxis cadascun d’aquests mals 

hàbits. 

Objectiu estratègic a què correspon    
 
Tenir Pobresa energètica Zero  

Indicadors proposats per avaluar l’èxit de l’activitat   
 
Nº de persones beneficiàries = 89 persones 
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5-Avaluació del projecte 
 

Aprenentatges assolits com a agrupació, del projecte, per 

cada entitat   
ECOSERVEIS. Ha estat molt bo fer xarxa i en definitiva conèixer les altres entitats i les 

activitats que desenvolupen, ja que són molt complementàries entre elles i ofereixen 

possibilitats de fer futures propostes i/o projectes. La relació ha estat molt bona en 

general i fer reunions de seguiment periòdiques ha estat molt positiu  

HÀBITAT3.La relació entre 3 entitats de diferent tipologia i tasca obliga a destinar un 

temps per conèixer les maneres de treballar de cadascú i establir-ne una de comuna. 

Aquesta és una de les tasques més complexes en projectes d’aquesta índole. La part 

positiva d’un projecte d’aquestes característiques passa per la creació de xarxa i les 

oportunitats que se’n deriven.  

GBCe. Sortir de la nostra zona de confort a nivell tècnic ha estat un gran pas per 

nosaltres. Hem tingut l’oportunitat de crear una eina no teòrica, és a dir, a partir de la 

realitat. Això ens ha permès anar més enllà dels aspectes que tenim ja establerts i 

sabuts, ampliant el nostre coneixement per el bé del resultat final. 

La col·laboració entre les entitats ha estat cabdal i ens ha permès crear xarxa i aprofundir 

en noves formes de treballar, a més de detectar noves necessitats. 

Què aporta el projecte al Pla Clima i a Barcelona  

 
Tal com s’ha explicat anteriorment, el projecte ajuda al Pla Clima en dos eixos 

estratègics concrets: Zero pobresa energètica i Reduir les emissions de GEH per 
càpita un 45% . 

Hi ha la visió generalitzada de que la pobresa energètica és només un problema d’un 

sector de la població, però durant la realització de l’eina hem vist que tant la diagnosi 

com les mesures a aplicar poden servir per el gruix de la població. És una eina amb un 

llenguatge no tècnic, que pretén que pugui ser utilitzada per agents socials i, en tots els 
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casos, per persones i ciutadans que no tinguin cap coneixement tècnic en el sector de 

l’habitatge. 

Ha transformat la idea de que és possible abordar el problema de la pobresa energètica 

més enllà d’ajudes concretes de pagaments de facturació i és una eina de difusió a la 

societat per avançar en el coneixement no tècnic del nostre part edificat. 

 

Propostes de continuïtat previstes 

  
Gràcies al projecte, els gestors dels pisos de les entitats o fundacions que hi han 

participat podran replicar les accions desenvolupades a la resta dels seus pisos. Per ells 

o qualsevol altra entitat de caire similar, l’eina que s’ha desenvolupat al projecte permet 

fer una diagnosi detallada de qualsevol habitatge i considerem vital la seva utilització 

especialment en casos de pobresa energètica ja que aportarà solucions que permetran 

millorar el confort i el benestar de les famílies, a més de reduir la seva despesa 

econòmica a curt o llarg termini. 

Es preveu fer una difusió entre les diferents entitats gestores de pisos, a més de 

contactes i difusió entre altres entitats que hem detectat treballen en aquests temes i els 

pot ser útil. ( veure pestanya de l’eina: Recursos)  

 

Propostes de continuïtat desitjades  
 
El projecte tenia com objectiu la creació d’una eina. Aquesta s’ha creat, però falta encara 

molta feina per la seva finalització tal i com ens agradaria. 

Les diferents fases de consolidació i ampliació que podria tenir l’eina son: 

1- CONSOLIDACIÓ DE LA FASE BETA ( eina actual) 

Es troba dintre del marc “ reforma passiva i consciència activa” i actua només sobre el 

confort tèrmic i el seu estalvi energètic a nivell d’habitatge. 

• Elaboració del total de les fitxes de les 60 mesures. 

• Convertir la Eina en més amigable afegint-hi imatges, esquemes i dibuixos que 

facin més comprensibles les explicacions.  

• Ajustar Eina beta segons retorn amb beneficiaris (Entitats) 
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• Afegir TIPS (“Recursos”, “Ajudes”, “Sabies què” i “Fonts”) relacionats amb les 60 

mesures que incorpora la Eina i la seva enquesta.  Són els que s’han trobat a 

faltar o suggerit per part dels  grups d’interès (administracions, Entitats socials o 

altres).  

 Els Tips són la via per potenciar la capacitat instal·lada del territori 

2- CONSOLIDACIÓ AMPLIADA DE LA FASE BETA  

S’afegeixen mesures de gestió de les instal·lacions. No son mesures actives, sinó de 

gestió de les instal·lacions ja existents per tal de que funcionin de forma més eficient.  

Es troba encara dintre del marc “ reforma passiva i consciència activa” i actua només 

sobre el confort tèrmic i el seu estalvi energètic i a nivell d’habitatge. 

Són aproximadament entre 5 i 10 mesures noves, que suposen:  

• Enquesta de l’Eina relacionada amb les noves mesures, amb les regles 
d’activació o desactivació de mesures al llistat de resultats. 

• Imatges i grafismes 
• TIPS (“Recursos”, “Ajudes”, “Sabies què” i “Fonts”) amb les mesures noves 
• Fitxes de les mesures afegides 
• Grafismes de les mesures afegides 

 
3- INCORPORACIÓ DE NOUS ÀMBITS. EINA DE MILLORA AMBIENTAL 

S’incorporen nous àmbits del confort i salut a l’habitatge i de l’estalvi de recursos 

(energètics i d’aigua). Es tracta de convertit l’eina en una Eina de millora ambiental i no 

només energètica. 

Es troba encara dintre del marc “ reforma passiva i consciència activa” però incorpora 

nous àmbits: il·luminació, aigua, aigua calenta sanitària (ACS), equips I qualitat de l’aire.  

Són aproximadament entre 20 i 25 mesures noves. 

Com a la modalitat anterior, aquestes mesures noves impliquen la incorporació d’una 

nova enquesta, amb les seves regles d’activació, els “tips”  de coneixement i recursos 

relacionats, els grafismes que ho facin comprensible i el desenvolupament de les fitxes 

que donin la informació pràctica requerida. 
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4- INCORPORACIÓ MESURES ACTIVES 

S’incorporen mesures actives (instal·lacions) als àmbits inicials i afegits a les modalitats 

anteriors. 

Ja no es troba únicament dintre del marc “ reforma passiva i consciència activa”  
ja que incorpora reforma activa.  

En tot cas, es fa incidència en la jerarquització i ordre correcte d’implementació de les 

mesures dins del possible: primer mesures de conscienciació i sobre la envolupant i 

després sobre les instal·lacions. 

Són aproximadament entre 20 i 25 mesures noves. 
Com a la modalitat anterior, aquestes mesures noves impliquen la incorporació d’una 

nova enquesta, amb les seves regles d’activació, els “tips”  de coneixement i recursos 

relacionats, els grafismes que ho facin comprensible i el desenvolupament de les fitxes 

que donin la informació pràctica requerida. 

 

5- VISIÓ DE CONJUNT I COMUNICACIÓ 

S’incorpora una visió de conjunt al total de mesures (entre 110 i 120) afegint gradients 

de comportament comparatiu entre elles. Es tradueix l’Eina completa al català. 

Les fitxes incorporen una valoració gràfica dels d’aspectes que dificulten la implantació 

de la mesura i de les millores que suposen. En les modalitats anteriors estan desactivats 

perquè no es pot fer una valoració comparativa quan hi ha mesures importants que no 

formen part de la Eina per motius de desenvolupament d’aquesta.  Donaria una lectura 

errònia. 

El resultat és una Eina ambiental amb mesures a nivell d’habitatge, jerarquitzades 

segons un ordre lògic d’aplicació. Adaptada al castellà i al català per poder arribar de 

manera més propera als usuaris.  
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