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rehabilitació en instal·lacions, 
camí cap a l’eficiència
El 2015 és l’Any de la Rehabilitació en Instal·lacions a ENGINYERS BCN. Des d’aquesta 
secció presentarem i analitzarem diferents aspectes sobre la rehabilitació en instal·
lacions, una activitat que agafa embranzida i reclama la importància que li pertoca. 
Institucions, empreses i professionals afirmen que cal rehabilitar per ser més compe·
titius, per contribuir a la sostenibilitat, per guanyar en seguretat i per activar l’activitat 
econòmica i les fonts d’ocupació de zones concretes. 

ANNA CArrIó l Text

Fins a l’any 2013, el 62% 
dels edificis que es van cons·
truir a Catalunya no van 
seguir cap norma d’efici·
ència energètica, i encara 
menys els anteriors a 1979. 
Tenint en compte que els 
edificis assumeixen el 40% 
del consum d’energia de la 
Unió Europea (UE), la re·
habilitació en aquest àmbit 
és una iniciativa clau, tant 
per la disminució d’aquest 
consum com per la reducció 
d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle. Dades 
oficials com aquestes, extre·
tes d’una jornada de reflexió 
organitzada per la Funda·
ció Gas Natural amb la col·
laboració de la Generalitat 
de Catalunya, demostren la 
importància de la rehabilita·
ció, que “tot i que es tracta 
d’un concepte que s’associa 

tar també una reducció 
d’emissions a l’atmosfera i, 
des del punt de vista econò·
mic, pot suposar un estalvi 
en despeses, una font d’ocu·
pació i d’activitat econòmi·
ca i una via de competitivi·
tat empresarial. 

prOJECTES EN MArXA 
Iniciatives com el projecte 
europeu MARIE (Mediter·
ranean Building Rethi·
nking for Energy Impro·
vement), impulsat per la 
Generalitat de Catalunya 
amb la col·laboració de la 
UE, per a la millora de l’efi·
ciència energètica dels 
edificis de la zona del Me·
diterrani, o els premis Bo·
naplata, organitzats per 
l’Associació del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica i 
d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya (AMCTAIC), 
que otorguen el Premi a 
la Rehabilitació, posen de 
manifest el paper que té la 
renovació d’instal·lacions 
com a eix clau de desenvo·
lupament econòmic i social 
i en favor de la preservació 
del medi ambient. n

més directament al món de 
l’edificació centrat en les 
façanes, comprèn molts al·
tres camps”, assegura Pere 
Rodríguez, coordinador de 
l’Any de la Rehabilitació en 
Instal·lacions del Col·legi. 
Disseny, innovació, quali·
tat, minimització de despe·
ses, estalvi energètic, medi  
ambient, cultura social, lleis 
i normatives, i prevenció de 
riscos, entre d’altres, formen 
part de l’univers de la reha·
bilitació en instal·lacions, 
vinculat sens dubte al man·
teniment i amb importants 
avantatges econòmics, soci·
als i mediambientals.

MESUrA SOSTENIbLE
La rehabilitació és una de les 
mesures més rendibles per 
contribuir a la sostenibilitat, 
ja que els usuaris guanyen 
en benestar. És també  una 
oportunitat per defensar, 
d’una banda, l’ús de materi·
als reciclats o reciclables i, 
de l’altra, l’ús de materials, 
equipaments i productes efi·
cients, d’acord amb les nor·
matives existents. Per tant, 
la rehabilitació pot compor·
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La rehabilitació 
afavoreix la 
sostenibilitat 
i preserva el 
medi ambient




