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1. Actualitat, calendari i dates clau



Agència Habitatge Catalunya (Catalunya excepte Àrea Metropolitana Barcelona):

- 28/03/2022: Publicació Convocatòria DSO/825/2022 de FNG pels programes edificis, habitatges 

i projectes / llibre edifici.

- 26/04/2022: publicada al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, per la qual es modifica la 

resolució de la Convocatòria DSO/825/2022 de 22 març DOGC 28 març, de la convocatòria de 

FNG pels programes edificis, habitatges i projectes / llibre edifici:

1. Es modifica l’article 5.1 sobre termini d’obertura de sol·licituds:

Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: s’iniciarà el 23 de maig de 2022 i 

finalitzarà el 31 de desembre de 2022, inclòs. (ABANS 27 D’ABRIL DE 2022)

Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges: s’iniciarà el 7 

de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, inclòs. (ABANS 11 DE MAIG DE 2022)

Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de 

projectes de rehabilitació: s’iniciarà el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, inclòs. 

(ABANS 25 DE MAIG DE 2022)” 



Agència Habitatge Catalunya (Catalunya excepte Àrea Metropolitana Barcelona):

2. S’afegeix l’article 12.4 que diu:

“En la resolució de concessió de la subvenció s’indicarà la possibilitat que el beneficiari, en cas que 

s’obtingui finançament per a la realització de les obres o actuacions corresponents a cada programa, 

pugui cedir-ne el seu dret de cobrament a favor de les entitats financeres creditores del finançament.

Als efectes anteriors, n'hi haurà prou amb que les entitats financeres creditores del finançament 

notifiquin la cessió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i en aquesta notificació indiquin el compte 

en què amb caràcter irrevocable s'han d'abonar els imports corresponents a la subvenció per part de 

l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè aquesta cessió es tingui per constituïda fins que es rebi 

confirmació de la cancel·lació del finançament per part de la l'entitat financera creditora corresponent.

En la mateixa resolució de concessió s’indicarà un model administratiu normalitzat amb el qual 

efectuar aquesta cessió.” 



Agència Habitatge Catalunya (Catalunya excepte Àrea Metropolitana Barcelona):

- Dates presentació convocatòria AHC pel territori (Col·legis Arquitectura Tècnica):

Girona: 4 de maig de 2022

Tarragona: 11 de maig de 2022

Terres de l’Ebre: 18 de maig de 2022

Lleida: 25 de maig de 2022



Consorci Metropolità de l’Habitatge (Àrea Metropolitana Barcelona excepte 

Barcelona ciutat):

• Està prevista la publicació de la convocatòria del CMH el 29/04/2022, però no es podran fer sol·licituds 

fins el 02/05/2022.

• La tramitació la gestionarà al 100% el tècnic, i es realitzarà directament mitjançant la nova plataforma del 

CMH (Deister).

• Contemplen els mateixos programes, les sol·licituds NO seran decalades:

A. Barris

B. Edificis

C. Habitatges

D. Llibres de l’edifici i projectes

E. Programa IMPULS (destinat a administradors de finques que participin en el programa Barris, on 

cobraran, de fons monetari del CMH, 100 €/habitatge rehabilitat amb un màxim de 2.500 €/edifici)

• No podran accedir a aquests ajuts les obres iniciades amb anterioritat a la publicació de la convocatòria.



Consorci de l’Habitatge de Barcelona (Barcelona ciutat):

• Es preveu l’aprovació pel 19/05/2022. Publicació 2 o 3 dies després. Entra en vigor el dia després de la 

publicació.

• La convocatòria de Barcelona anirà en la línia del de l’Agència de Habitatge de Catalunya (AHC):

- Inicis d’obra posteriors a febrer de 2020.

- Finalitza la convocatòria 31/12/2022.

- Sol·licituds: Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

- Col·laboradors a tràmits: OTRs (programes 3 i 5).

- Es pot cedir el cobrament al gestor/agent rehabilitador.

- Requisits iguals que convocatòria AHC.

- Quanties iguals que convocatòria AHC.

- Vulnerabilitat igual que convocatòria AHC.

- No hi ha possibilitat de bestreta.

- Obligatori pagaments per transferència bancària > 1000€.

- Tots els Finals d’obra abans del 30 de juny de 2026.



2. Noves eines i recursos: web 

OTR, simuladors ITeC i CMH



www.otr.cat registreBorsa de tècnics

http://www.otr.cat/


Simulador ITeC:
Estudi de suport al predimensionat de rehabilitació energètica d’edificis

1. Eina de complexitat mitja pensada pels tècnics.

2. Es basa en ISO 52016.

3. Motor de càlcul: excel.

4. No és una eina de certificació energètica.

5. És una eina de càlcul de simulació energètica.

6. No fa càlcul horari de demanda energètica.

7. Les dades climàtiques son mensuals.

8. No es poden incloure les instal·lacions i tancaments de manera individual.

9. Calcula reducció d’Epnr i Demanda energètica i costos aproximats.

10.Està dimensionada per edificis i no per habitatges. (Prog. 3 Edificis)

11.Està en fase de testeig: publicació en les properes setmanes.



Simulador CMH:

1. Eina de complexitat baixa pensada per a ciutadans, administradors i tècnics.

2. És una eina de detecció d’edificis viables. Resultats aproximatius.

3. No és una eina de certificació ni simulació energètica.

4. Inclou edificis de les poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

5. Inclou edifici plurifamiliars construïts amb anterioritat al 1981 que no hagin estat objecte de grans 

reformes.

6. La presentaran juntament amb la convocatòria del CMH a partir del 29/04/2022.



3. Properes sessions d’interès 

Jornades / webinars i formació 



Jornades i webinars

02/05/2022 de 18-20h: Trobada entre constructors i arquitectes tècnics/ques per la col·laboració FNG.
Link inscripcions

https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/ActivityDetail.aspx?slug=trobada-caateeb-i-gremi-de-constructors-obres


Jornades i webinars

03/05/2022 a les18h: Webinar El llibre de l'edifici #NextGeneration EU.
Link inscripcions

https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/ActivityDetail.aspx?slug=webinar-llibre-edifici-next-generation


Jornades i webinars

19/05/2022 de 16 a 18:30h: Jornada L’Accessibilitat i els ajuts Next Generation.
Link inscripcions

https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/ActivityDetail.aspx?slug=Accessibilitat-ajuts-Next-Generation


Jornades i webinars

23/05/2022 a les18h: Smart Energia, Plataforma Smart City de consum energètic (NEXUS Geographics).
Link inscripcions

https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/ActivityDetail.aspx?slug=webinar-smart-energia-plataforma-smart-city-de-consum-energetic


Jornades i webinars



Formació llarga durada

26/05/2022: Postgrau en rehabilitació i sostenibilitat d'edificis residencials NEXT GENERATION
Els fons europeus de rehabilitació han posat sobre la taula aquesta necessitat, essent avui un requisit indispensable per activar, impulsar i 

gestionar les intervencions de rehabilitació i millora dels edificis residencials. Amb aquest sentit es planteja aquest curs on es vol aprofundir 
en els coneixements necessaris per a exercir aquesta funció i refermar l’especialització dels arquitectes tècnics en aquest àmbit professional. 
En ell s’hi mostren els continguts que regeixen els criteris de rehabilitació i manteniment dels edificis residencials, amb una visió amplia del 

que cal conèixer i dominar, així com de les eines que tenen al seu abast i que poden ajudar a portar-ho a la pràctica, essent la porta d’entrada 
a la seva especialització.

Aquest postgrau et resultarà d'utilitat per actuar com AGENT REHABILITADOR i/o TÈCNIC DE CAPÇALERA.
D'aquesta manera podràs optar a les oportunitats laborals dels Fons Europeus NEXT GENERATION.

Link inscripcions

Properament: Postgrau en rehabilitació energètica NEXT GENERATION
El sector necessita professionals amb una preparació específica i tècnica en aquest àmbit, que siguin capaços de prendre decisions en matèria 
energètica, aplicar criteris de sostenibilitat per la selecció de solucions constructives, simular el comportament energètic d'una determinada 

decisió de projecte i valorar el cost-benefici de les inversions previstes. 
Aquest postgrau et resultarà d'utilitat per actuar com EXPERT EN REHABILITACIÓ ENERGÈTICA.

D'aquesta manera podràs optar a les oportunitats laborals dels Fons Europeus NEXT GENERATION.

Link formació

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/llista-masters/cursos/Pagines/MasterDetail.aspx?slug=postgrau-rehabilitacio-i-sostenibilitat-dedificis-residencials-next-generation-2
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/Pagines/formacio.aspx


Formació curta durada Link formació

Estudis previs a la rehabilitació energètica híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
Inspeccions i informes ITE híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
ITE: prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis híbrida (presencial/videoconferència) 4 hores
ITE: prediagnosi de cobertes híbrida (presencial/videoconferència) 4 hores
ITE: prediagnosi d'estructures híbrida (presencial/videoconferència) 4 hores
La Certificació energètica: C3X híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
La Certificació energètica: Hulc híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
El Llibre de l'Edifici híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
Modelat de ponts tèrmics amb Therm híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Modelat amb SketchUp-OpenStudio-SG Save híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
Projecte tècnic de rehabilitació integral híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
Diagnòstic i millora energètica de l'envolupant híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
Aplicacions bioclimàtiques a l'envolupant híbrida (presencial/videoconferència) 12 hores
Diagnòstic energètic de les instal·lacions híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Millora del rendiment de les instal·lacions tèrmiques i elèctriques híbrida (presencial/videoconferència) 16 hores
Fonts de producció d'energies renovables híbrida (presencial/videoconferència) 4 hores
Energia solar fotovoltaica híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Dimensionat bàsic de producció energètica híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Estratègies de projecte per arribar al nZEB híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
El Passivhaus en rehabilitació híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Bones pràctiques d'execució d'obra d'edificis nZEB híbrida (presencial/videoconferència) 4 hores
Monitorització energètica i tele gestió d'edificis híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Anàlisi financer del cost de cicle de vida de l'edifici híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Accessibilitat en Rehabilitació híbrida (presencial/videoconferència) 8 hores
Projecte d'ascensor híbrida (presencial/videoconferència) 4 hores
Habilitats comercials pels tècnics rehabilitadors híbrida (presencial/videoconferència) 16 hores
Intel·ligència emocional, lideratge, negociació i gestió del temps híbrida (presencial/videoconferència) 16 hores

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/Pagines/formacio.aspx


Certificació Professional
Link Agència Certificació Professional

AVANTATGES PROFESSIONALS: PER QUÈ L’ACP?
• Aval professional: Diferenciació

• Compliment de requeriments internacionals

de contractació: mobilitat geogràfica

• Adaptació a la visió íntegra del professional actual

• Confiança i seguretat davant una oferta professional

• Potencia la teva marca professional

• Posa en valor la teva experiència i especialització

Certificació professional com a Auditor energètic en edificació (Expert en rehabilitació energètica)
Certificació professional com a Consultor tècnic en edificació (Tècnic de Capçalera)

• Acreditada per ENAC (Nº 19/C-PE025)

• Ajustada a la normativa ISO 17024

• Reconeixement internacional (com RICS, PMI,

CIOB)

• Aval de qualitat professional dels serveis

• Posa en valor la teva experiència

• Valor afegit al teu CV

Telf: 93 240 20 60
E-mail: consultoriatecnica@apabcn.cat

https://www.agenciacertificacionprofesional.org/ca/


4. Introducció a l’estudi de 

casos pràctics



CASOS PRÀCTICS:

1. D’on neix la idea?

2. Grup de treball

3. Sinèrgies i col·laboracions

4. Dones en acció

5. Futur...

info@otr.cat



ESTUDI EDIFICIS 

VIABLES

PARÀMETRES A TENIR EN COMPTE:
1. Tipologia edifici, zona climàtica i patrimoni:

A. Unifamiliars o Plurifamiliars
B. Zona climàtica B, C, D o E
C. Es pot actuar a l’envolupant (criteri de compacitat, buits, opacs i instal·lacions)
D. Es poden modificar instal·lacions individuals / instal·lació captadors solars
E. Estan catalogats de forma individual o per conjunt / entorn
F. Ponts tèrmics: balcons, pilars, forjats, fusteries i caixes persiana

2. Règim permís d’obra i terminis:
A. Comunicacions d’obres menors o Llicència d’obres majors
B. Obres iniciades o acabades

3. Característiques propietat:
A. Règim: propietat vertical o propietat horitzontal
B. Tipus usuaris: propietaris o llogaters
C. Organització interna: disposició d’administrador / si estan ben organitzats

... i més

`



EDIFICIS ESTUDIATS:

Certificació energètica edificis existents (casos pràctics):

Francesc Piqué. Arquitecte Tècnic. Director tècnic Torre de la Creu Arquitectura Tècnica

Edifici Plurifamiliar entre mitgeres compacitat baixa construït als anys 70 (rehabilitació energètica complexa)

Ramón Robles / Andrés Castro. Arquitectes Tècnics del despatx Robles Arquitectes Tècnics.

Edifici Plurifamiliar vertical aïllat de densitat ocupacional intensiva construït als anys 60 (rehabilitació 

energètica senzilla)

Fernando Arévalo. Arquitecte Tècnic. Director tècnic del Grup FA Enginyeria 

Edifici Plurifamiliar petit anys 70 a 4 vents, 3 entitats i compacitat baixa (edificis petits assimilables a 

unifamiliars)



Gràcies

Organitza

Patrocina Col·laboren


