
 

 

 

 
Benvolguts/des companys/yes,  
 
Com a continuació als escrits dels passats 17 de maig i 28 de juny pels que us 
traslladava informació sobre els fons europeus de recuperació i la incidència que 
podien arribar a tenir en el nostre sector, he de posar en el vostre coneixement que el 
passat 3 d’agost es va publicar el real decreto 691/2021 pel que es regulen les 
subvencions a atorgar en matèria de rehabilitació energètica en edificis existents,  
dins l’anomenat programa PREE 5000. 
 
Es tracta d’un primer paquet d’ajudes de 50 milions d’euros que es distribuirà entre les 
comunitats autònomes , que hauran de fer les seves pròpies convocatòries, fins el 
31 de desembre de 2023 o abans si s’hagués esgotat el pressupost.  A Catalunya 
li han correspost 5.782.500 euros. Vull avançar-vos , segons indica la informació del 
Ministerio, que cap Comunitat ha realitzat encara cap publicació de convocatòria d’ajuts. 
Hem d’esperar que surtin passada l’època estival. 
 
Si els usuaris es decideixen a invertir en aquest aspecte, pot suposar un important volum 
de feina per a la nostra professió, que va des del certificat d’eficiència energètica fins el 
projecte i/o la direcció d’execució de les obres. 
 
Per això, tal com informava en el primer escrit, des de l’ultima setmana de juliol i fins 
ben entrat el mes d’agost, el Col.legi ha endegat una campanya publicitària per donar a 
conèixer la nostra faceta d’experts en rehabilitació energètica. ( ho haureu pogut veure 
també en el nostre web : https://www.aparellador.cat/index.php/noticies-
destacades/1710-el-col-legi-endega-una-campanya-en-diferents-mitjans).La campanya 
s’ha diversificat entre les xarxes socials, mitjans escrits, falques de  ràdio i a televisió de 
Girona. 
 
A banda de les actuacions relatives als CEE i el projecte i direcció de les obres, cap la 
possibilitat d’assessorar als vostres clients arribant fins i tot a gestionar i tramitar les 
sol·licituds d’ajuts que convoquin les Comunitats. Arribat el moment, recordar-vos que 
cal estar al corrent de totes les especificitats, excepcions, condicionants i 
justificants que requereix el decret i que, de forma expressa, cal comunicar 
aquesta actuació a l’asseguradora Musaat. El tràmit i gestió de subvencions, tot i 
poder semblar una tasca de relativa importància, comporta una responsabilitat molt gran 
ja que es poden presentar unes expectatives per al client que podrien arribar a no 
complir-se degut a la complexitat de les justificacions que es demanen, que venen 
recollides en l’annex III del Decret. 
 
Tot i que caldrà esperar la publicació de les ajudes per part de la Generalitat, el Decret 
ja proporciona tota la informació: (https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-
rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion). 
 
Actuacions adreçades a: 
 

• Edificis construïts abans de l’any 2007 
 



 

• Actuacions a la globalitat de l’edifici (de forma complerta) en els usos següents: 
 
 

o Habitatges unifamiliars 
o Residencial col·lectiva 
o Altres usos (administratiu, sanitari, docent, cultural,..) 
o De forma excepcional, les Comunitats podran contemplar accions 

individuals en un o diversos habitatges d’un mateix edifici o parts d’un 
edifici. 

o No seran subvencionables actuacions que suposin increment de 
superfície, volum o canvi d’ús. 
 

• Els edificis hauran d’estar ubicats en els anomenats “municipis de repte 
demogràfic”, que es defineixen com aquells de fins a 5.000 habitants i municipis 
no urbans de fins a 20.000 habitants. La identificació del caràcter no urbà d’un 
municipi es podrà consultar en el Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio que 
trobareu en l’enllaç següent:  https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-
politicas-urbanas/atlas-estadistico-de-las-areas-urbanas 
 

 
Actuacions subvencionables : 
 
* Millora de l’envolvent tèrmica 
 
* millora de la eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques: 
 - substitució d’energia convencional per energia tèrmica, geotèrmica o bio masa 

- millora de la eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos    
anteriorment , com la bomba de calor. 
- millora de la eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, 
control i emissió  de les instal·lacions tèrmiques. 
 

* millora de les instal·lacions d’il·luminació  
 - justificació de la reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable 

- millora en una lletra del certificat d’eficiència energètica una vegada acabada 
l’actuació. 
- Caldrà incloure estudi de gestió de residus on es compleixi que , al menys el 
70% en pes dels residus no perillosos generats, es preparen per a la seva 
reutilització i reciclatge. 

 
Quantia dels ajuts: 
 
Cal fer especial lectura d’aquest apartat, ja que contempla diferents supòsits. De forma 
genèrica, els percentatges de subvenció seran de: 
 

- 50% per a la millora de l’envolvent 
- 40% per a la millora de les instal·lacions tèrmiques 
- 20% per a la millora de l’eficiència energètica en instal·lacions d’il·luminació 

 
 



 

 
 
En l’enllaç facilitat al principi podreu trobar molta informació d’interès a banda de la que 
us acabem de donar: 
 

- Accés a les convocatòries de les Comunitats Autònomes 
- Guia pràctica per a la gestió dels ajuts  per a la rehabilitació energètica dels 

edificis. 
- Adreces de contacte per a resoldre dubtes. 

 
Continuarem informant-vos  de les novetats que es produeixin. 
 
Rebeu una cordial salutació 
 
MIQUEL JOSEP VENDRELL DEULOFEU 
President 
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