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La innovació, necessària per 
rehabilitar instal·lacions

INNOVACIÓ

La rehabilitació d’instal-
lacions ha esdevingut el 
procediment que cal aplicar 
per reactivar un sector molt 
malmès per la crisi i la solu-
ció per no quedar-se enrere 
en l’aplicació de normatives 
noves, materials nous i tèc-
niques noves que permetin 
una millora urbana i una efi-
ciència energètica més gran. 
La darrera edició del Con-
grés Mundial d’Edificació 
Sostenible (World SB 2014), 
que es va celebrar a Barce-
lona el passat mes d’octu-
bre, va propiciar l’elaboració 
del Manifest de Barcelona, 
un document que estableix 
com a objectiu “la reducció 
d’emissions del 77%, tant 
per la via de l’eficiència i l’es-
talvi com per la via de la des-
carbonització de l’energia 
utilitzada per a l’edificació”. 
Aquest manifest també as-
senyala la innovació com un 
dels pilars d’aquesta trans-
formació.

La Unió Europea ja fa 
temps que aposta per la re-
habilitació, tal com va expli-

car sistemes avançats d’aïlla-
ment i impermeabilització. 

En aquest context de re-
habilitació, el Green Building 
Council España (GBCe), una 
associació sense ànim de lu-
cre que agrupa representants 
de tots els agents del sector 
de l’edificació, creu que la re-
habilitació és fonamental en 
aquest sector i per això ha cre-
at l’eina Verde RH, un instru-
ment que permet avaluar les 
intervencions de rehabilitació 
que es facin i quantificar les 
millores ambientals, socials i  
econòmiques. 

Aquesta és una mostra 
de la manera com es pot 
avançar en el camp immens 
de la rehabilitació mitjan-
çant la innovació, així com 
de la necessitat d’invertir 
en sistemes racionals de 
consum d’aigua per deixar 
de malmetre el medi ambi-
ent, o en sistemes d’elevació 
per garantir la seguretat i 
millorar el servei. La inno-
vació és molt rellevant i tal 
vegada sembla que no té el 
suport que li cal. n

car Manuel Segura, director 
de la Setmana de la Rehabi-
litació, de la qual l’any 2014 
es va fer la primera edició 
amb un programa de jorna-
des plenes d’activitats tècni-
ques en diverses ciutats de 
les comarques de Barcelona. 
Professionals de tots els àm-
bits i empreses especialitza-
des també van assistir a la 
Fira de la Rehabilitació per 
divulgar la feina que es fa 
en la rehabilitació d’instal-
lacions.

EL FUTUR IMMEDIAT
Les solucions tèrmiques efi-
cients en instal·lacions ener-
gètiques són una opció en 
aquesta línia de rehabilitació 
a través de la innovació. Les 
mesures que ha establert la 
UE per fer front a l’excessiu 
consum energètic dels nos-
tres edificis comporten con-
siderar la protecció contra 
el sobreescalfament solar, 
donar una ullada a les solu-
cions d’equipament elèctric i 
d’automatització, reconside-
rar l’aïllament tèrmic i apli-

L’estat dels edificis actuals a Catalunya, destinats a la indústria, a oficines o a habi-
tatges, i tota la gamma d’instal·lacions i de màquines que hi funcionen a dins fa molt 
evident la necessitat d’una posada al dia. Cal una actuació des dels punts de vista 
estructural, energètic, de la seguretat, de la millora de la productivitat, del confort i del 
respecte al medi ambient. 
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