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La greu crisi econòmica que 
estem patint ens ha de ser·
vir per reflexionar sobre el 
model econòmic que tení·
em anys enrere i millorar. 
Les crisis sempre són un 
planter d’oportunitats i mo·
ments per a la reflexió sobre 
les coses que no s’han fet bé, 
o que potser es podien haver 
fet d’una altra manera més 
adequada.

Un dels elements que 
ens ha demostrat aquesta 
crisi que era totalment in·
viable i que ara tots tenim 
com a exemple del que no 
s’ha de fer, és el model de 
creixement econòmic ba·
sat en la nova construcció. 
Aquest model també ens va 
fer abandonar i oblidar uns 
models econòmics que ara 
estem recuperant: els basats 
en el manteniment i en la 
rehabilitació, no només en 
l’àmbit que tracta aquest ar·
ticle —les instal·lacions—, 
sinó també en l’àmbit de la 
nostra vida quotidiana, ja 
que la majoria de persones 

s’ha fet el manteniment 
preventiu o correctiu que 
segurament hauria permès 
aprofitar·los més bé i, en 
moltes ocasions, sobretot  
en el cas de les instal·lacions, 
aquest manteniment no es·
tava ni tan sols previst des 
de la  fase de projecte. Tots 
som coneixedors que un 
bon manteniment va lligat 

opten sempre en primer lloc 
per adquirir nous equips  
o noves instal·lacions, sen·
se valorar la via de la re·
paració o la rehabilitació. 
A més, en molts dels casos 
que puguem analitzar, si hi 
aprofundim, descobrirem 
que durant la vida útil de 
l’equip o de la instal·lació 
que s’ha de rehabilitar, no 

L’enginyer  
i l’empresa instal·ladora  
en la rehabilitació en 
instal·lacions
La greu crisi econòmica que hem patit, i patim encara, ens ha demostrat que el model de 
creixement econòmic basat en la construcció és inviable. Aquest model en va arraconar 
d’altres, que ara estem recuperant, basats en el manteniment, preventiu i correctiu, i en 
la rehabilitació, tant en l’àmbit de les instal·lacions com en el domèstic. 
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A barcelona 
ciutat, les 
ajudes a la 
rehabilitació 
arriben fins 
al 50% en 
els casos 
que millorin 
l’eficiència 
energètica.
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a més durabilitat d’equips i 
instal·lacions, però sovint la 
rehabilitació d’alguna part 
—tot i haver tingut un man·
teniment adequat, arriben 
a un moment d’obsolescèn·
cia— ens permet millorar el 
comfort i la seguretat sense 
haver de començar de zero. 
Si la instal·lació ha tingut 
un bon manteniment, és 
molt probable que es pu·
gui adaptar: és el cas, per 
exemple, d’una instal·lació 
d’enllumenat si el cablejat 
i la canalització existents 
es poden aprofitar, en cas 
que la normativa vigent ho 
permeti i que el conjunt tin·
gui un bon estat de conser·
vació. Crec que la fal·lera 
constructiva que vam patir 
en aquest país ens va fer 
oblidar aquests aspectes tan 
importants, cosa que encara 
passa: és molt habitual que 
en el moment de decidir i 
projectar una instal·lació 
no es valori prou la qualitat 
dels materials i dels equips, 
i que no es faci una previsió 
correcta del manteniment. 
Tampoc no es valora prou 
la possibilitat de rehabili·
tar, ja que l’opció sol ser fer 
directament totes les instal·
lacions noves. Caldria plan·

tejar·se si amb una rehabili·
tació es podrien aconseguir 
millores prou significatives 
que permetessin fugir de 
pensar a fer·ho tot nou.

TrEbALLAr EN EqUIp
A l’hora de plantejar una 
rehabilitació en les instal·
lacions també cal saber 
valorar l’estat del que ac·
tualment hi ha i conèixer 
amb profunditat les noves 
tecnologies i les solucions 
disponibles al mercat per 
poder triar la millor propos·
ta. En aquest punt m’agra·
daria posar de manifest 
la important tasca del di·
rector d’obra. Sempre hem  
de trobar un professional 
que, dins de les seves fun·
cions, aconsegueixi grans 
sinergies amb les empreses 
que intervenen en la reha·
bilitació en instal·lacions: 
primer de tot, perquè en 
tota rehabilitació hi ha una 
fase prèvia en què el pro·
jectista, per tal de valorar 
l’estat actual, cal que tingui 
tot el suport de l’empresa 

que coneix la instal·lació, ja 
sigui perquè és el professi·
onal que la manté o perquè 
serà la persona que ens aju·
darà a fer les mesures i les 
comprovacions dels camps 
pertinents i que la majoria 
d’enginyers no estan acos·
tumats a fer.

També és molt important 
que l’instal·lador vegi el tèc·
nic projectista o director de 
l’obra com un company de vi·
atge en la tasca de la rehabi·
litació, ja que tots dos tenen 
funcions ben diferenciades 
però complementàries. Tota 
rehabilitació és més com·
plicada que una instal·lació 
nova, ja que sempre cal fer 
aquesta tasca de camp prè·
via de valoració del que actu·
alment hi ha instal·lat, per, 
després, valorar quina part 
s’ha de rehabilitar. Aleshores 
s’ha de buscar sempre la so·
lució més bona tècnicament 
i la més viable econòmica·
ment, tasca molt complica·
da en la majoria d’ocasions 
i que requereix l’experiència 
i la col·laboració de les dues 
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La rehabilitació 
en instal·lacions 
és una aposta 
de futur i una 
oportunitat  
de millorar  
la classificació 
energètica  
de l’edifici

En una 
instal·lació 
d’enllumenat 
obsoleta, per 
exemple, 
es podran 
aprofitar el 
cablejat i la 
canalització 
si hi ha 
hagut un bon 
manteniment.
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figures que estic comentant, 
la del tècnic projectista o di·
rector d’obra i la de l’empre·
sa instal·ladora.

Com ja he dit, en tota 
rehabilitació hi ha d’haver 
una fase prèvia que és molt 
important: la tasca de fer 
una valoració de l’estat de 
les instal·lacions i de l’obso·
lescència dels equips. Mol·
tes vegades aquesta fase no 
es valora prou, i es tendeix a 
fer una instal·lació nova, ob·
viant el que hi ha instal·lat.

AJUdES A 
LA rEHAbILITACIó 
També cal destacar les aju·
des a la rehabilitació que co·
mencen a oferir les adminis·
tracions. En el cas concret 
de la ciutat de Barcelona, els 
anys 2014 i 2015, aquestes 
ajudes arriben fins al 50% 
en els casos de rehabilitaci·
ons que millorin l’eficiència 
energètica. Aquestes aju·
des de les administracions 
són molt importants, ja que 
després de sentir·los afir·
mar moltes vegades que la 
rehabilitació és el futur, és 
una bona manera de demos·
trar·ho i no deixar aquestes 
paraules buides de contin·
gut. Amb aquest missatge, 
ben segur que la ciutadania 
entendrà que la rehabilitació 
és una aposta de futur.

La rehabilitació en ins·
tal·lacions va estretament 
lligada a l’eficiència energè·
tica des del mateix moment 
en què es planteja, i és molt 
important, quan es fa un 
estudi de viabilitat, explicar 
amb claredat i transparèn·
cia les millors alternatives 
tant a curt termini com a 
més llarg termini, ja que en 
moltes ocasions la solució 

més econòmica que podem 
oferir no és la millor si la va·
lorem des del punt de vista 
de l’eficiència energètica. Per 
tant, és molt important po·
der demostrar a la propietat 
que el fet d’invertir més tam·
bé és una mesura d’estalvi a 
la llarga, i cal explicar sem·
pre la importància d’un bon 
manteniment de les noves 
instal·lacions proposades. 
Sabem que és un tema com·
plicat, però també és present 
en altres àmbits: per exem·
ple, a l’hora de comprar un 
electrodomèstic, la majoria 
de la gent valora molt la clas·
sificació energètica de l’apa·
rell, i normalment el més  
eficient no és el més econò·
mic. Aquest fet era impensa·
ble fa uns quants anys. Tam·
bé pot ser un bon moment 
perquè els tècnics expliquin 

al propietari la importància 
de millorar la classificació 
energètica de l’habitatge o 
l’edifici, i que els propietaris 
vegin que la despesa que es 
presenta és una inversió que 
els pot ajudar en el moment 
de posar a la venda el seu 
habitatge, i no únicament 
un paper que l’Administra·
ció ha creat per tal de poder 
recaptar un nou impost. Per 
tant, hem de ser conscients 
de la importància de la nos·
tra tasca a l’hora de plantejar 
una rehabilitació en instal·
lacions: tant la de l’enginyer 
—que en moltes ocasions 
farà la proposta— com la de 
l’empresa instal·ladora —que 
executarà la instal·lació amb 
qualitat i en farà un bon man·
teniment—. I, sempre, tre·
ballant en equip l’enginyer i 
l’empresa instal·ladora. n
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Instal·lacions 
d’un procés de 
la indústria 
alimentària.


