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MÀXIMA 
SOSTENIBILITAT

El programa de
rehabilitació d’edificis
amplia el pressupost i

incorpora noves ajudes
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LA DOTACIÓ DEL PROGRAMA CREIX

INTRODUCCIÓ

El pla del Govern per al foment de l’eficiència energètica dels immobles augmenta el
pressupost fins als 1,5 milions d’euros. La xifra suposa un 23,4% més respecte al 2020

a convocatòria del progra-
ma Renova per al 2021,
oberta el mes de gener, in-
clou com una de les princi-

pals novetats l’augment del pressupost,
que arriba fins als 1,5 milions euros, que
suposa un increment del 23,4% respecte
al de l’any passat. Aquest pla és el prin-
cipal instrument del Govern al foment de
l’estalvi i l’eficiència energètica i per a la
implantació d’energies renovables en l’e-
dificació. 

Les subvencions d’enguany incorpo-
ren com a novetat una línia destinada a
afavorir el canvi dels sistemes de cale-
facció actuals per sistemes més efi-
cients i sostenibles. Un ajut que busca
revertir en favor de la ciutadania el nou
preu del carboni que es preveu aprovar a
mitjan aquest d’any. A més, el programa
Renova 2021 també vol fomentar la po-
sada al mercat de lloguer d’habitatges, i
per això s’incentiva amb un 15% més de
l’ajut si l’acció està destinada a llars que
es posen en lloguer. També es reprèn la
possibilitat de desenvolupar els treballs
de rehabilitació per fases.

En concret, la nova línia de subvenció
del Renova preveu un ajut de fins al 40%
(55% en cas de lloguer) per la substitució
d’equips de producció de calor i climatit-
zació per a usos de calefacció o produc-
ció d’aigua calenta sanitària, mitjançant
fonts energètiques més eficients.

Per altra banda, es consolida el pro-
grama per al foment de la instal·lació
d’equips d’aprofitament d’energia solar
fotovoltaica. Els ajuts, que se sumen al
marc normatiu aprovat per l’executiu que
permeten l’autoconsum d’energia provi-
nent de fonts renovables, poden arribar
fins al 40% (55% en cas de lloguer) per
la instal·lació d’aquests sistemes.

La present convocatòria també pretén
afavorir les actuacions en els petits edifi-
cis plurifamiliars d’habitatge més antics,
la construcció dels quals hagi finalitzat
abans del 1980 i que no hagin estat ob-
jecte d’actuacions de millora de l’eficièn-
cia des de la construcció. En el context
de la present convocatòria s’entén per
petit edifici aquell que consta de com a
màxim 14 habitatges. Per a aquests im-
mobles s’estableix una bonificació con-
sistent a augmentar els llindars màxims
que siguin d’aplicació en un 10%, i aug-
mentar la subvenció directa del pressu-
post en 10 punts percentuals sense su-
perar, però, el topall legal del 40%.

Les subvencions per a l’embelliment
de façanes, patis i cobertes dels edificis
existents és del 5% sobre el pressupost;
per a la millora de l’accessibilitat, de la
sostenibilitat i de la seguretat industrial
és del 15%, i per a la millora de l’eficièn-
cia energètica pot anar del 10% al 40%.
Les ajudes es poden consultar a
www.mediambient.ad/renova.

L’any 2020 es van registrar 268 deman-
des que van suposar un import sol·licitat
d’1,9 milions d’euros. Això va implicar
que es va superar en més de 737.000
euros el topall de pressupost inicial. Les
sol·licituds no ateses a la convocatòria de
l’any passat quedaran recollides de mane-
ra automàtica al pressupost d’aquest
2021. L’11% de les sol·licituds van estar
relacionades amb actuacions integrals de
millora de l’eficiència energètica en edifi-
cis plurifamiliars i de serveis (7,11% l’any
2019) i es van registrar un total de 37 de-
mandes per a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques. Actualment al país ja hi ha
registrades 95 instal·lacions. Des de la
seva posada en funcionament, el progra-
ma Renova ha rebut 1.927 sol·licituds
d’ajuts i s’han demanat 10 milions per a
ajudes i 15,8 milions com a préstec, men-
tre que s’han atorgat 7,4 i 12,7 milions,
respectivament. Això ha suposat una re-
percussió sobre el teixit econòmic del pa-
ís de més de 73,5 milions d’euros.

a més!
268 DEMANDES
DURANT EL 2020

L La principal novetat
és una línia destinada
a afavorir el canvi del
sistema de calefacció

Les llars que es
posin al mercat de
lloguer rebran un
15% més de l’ajut
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ENTREVISTA

CARLES MIQUEL El director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic repassa
algunes de les principals novetats de l’actual convocatòria del programa Renova

uines són les principals no-
vetats del Renova d’aquest
any?
Aquesta edició del pla per

al 2021 bàsicament el que fa és ampliar
la disponibilitat pressupostària, fins a
1,5 milions d’euros per a subvencions di-
rectes. Igualment, la convocatòria, i en
part seguint el que ja fixava el Renova del
2020, pretén fomentar la posada al mer-
cat de lloguer d’habitatges rehabilitats.
D’altra banda, també s’ha introduït una lí-
nia relativa als canvis dels sistemes de
calefacció per a dispositius més eficients
i sostenibles. 

Com s’estructura el programa?
En aquest context, hem dividit el progra-
ma en diverses branques, i dins d’aques-
tes branques n’hi ha una de nova, el Re-
nova calefacció, que bàsicament el que
fa és potenciar les instal·lacions d’e-
quips d’alta eficiència per a la producció
de calor, climatització i aigua calenta sa-
nitària, i aquí tindríem tot allò referent a
la substitució d’equips de calefacció con-
vencional amb combustible gasoil. L’únic
que fixa la convocatòria és una sèrie de
requeriments, a fi i efecte que els nous
equips siguin altament eficients.

Es preveuen altres actuacions pel que fa
a millora dels sistemes de calefacció?
Sí, una altra novetat important és la sub-
venció de radiadors elèctrics, sempre
que aquesta instal·lació es faci de forma
eficient. És a dir, que aquests radiadors
vagin associats a un programador i con-
trol intel·ligent de simultaneïtat: en altres
paraules, que aquest control no permeti
que es puguin engegar tots alhora per no
tenir puntes de potència a casa, i que a
més a més el titular de l’habitatge dispo-
si d’una tarifa elèctrica reduïda, nit-dia,
que li permeti discriminar els seus con-

sums i per tant que pugui afavorir el con-
sum d’energia elèctrica a la nit. Una altra
possibilitat seria que l’habitatge tingués
ja una qualificació energètica molt bona.
Com que el consum serà relativament fe-
ble, aquests radiadors elèctrics s’entén
que també seran una bona solució des
del punt de vista del cost-benefici.

Què inclou el programa pel que fa a
energies renovables?
Bé, complementant aquesta línia de cale-
facció diguem-ne clàssica, amb millores,
òbviament, en els sistemes d’eficiència,
tenim la implantació d’equips de produc-
ció de calor, climatització i aigua calenta
sanitària per energies renovables, i aquí

trobaríem tot allò referent als equips que
produeixen calor a través de la biomassa,
de la geotèrmia, de l’aerotèrmia, o de les
instal·lacions de plaques solars tèrmi-
ques o termodinàmiques. Per tant, aquí
tenim un gran pack, com a novetat, quant
als sistemes de calefacció, i d’altra ban-
da el Renova 2021 dona continuïtat a

programes com el Renova fotovoltaica,
que ja fa uns anys que funciona, i que
preveu també una subvenció de fins al
40% de les actuacions. Un percentatge
que es pot veure incrementat en un 15%
quan l’habitatge s’incorpora de nou al
mercat de lloguer un cop rehabilitat.

Quina ha estat l’evolució del Renova fo-
tovoltaica des de la seva implantació?
Aquest pla es va engegar l’any 2013, pe-
rò des d’aquella data fins al 2017 el que
es feia era subvencionar la compra d’e-
nergia: el titular de la instal·lació havia
d’assumir la totalitat de la inversió d’a-
questes d’instal·lacions, i el Govern sub-
vencionava la compra de l’energia elèctri-
ca. El propietari, d’aquesta manera,
recuperava la inversió al llarg del temps.
Nosaltres enteníem que això podia supo-
sar un fre, una barrera, al desenvolupa-
ment d’aquests tipus de tecnologies, i
per tant vam integrar el fotovoltaic en el
marc del programa Renova. Així, vam dei-
xar de subvencionar la compra d’energia,
i vam començar a donar una ajuda a la in-
versió inicial que els promotors han de
fer quan es plantegen posar una instal·la-
ció. Es tracta d’una ajuda del 40%. Això
ens permet tenir a dia d’avui gairebé 2,5
megawatts (MW) de producció, que és
l’equivalent al consum de més de 750
llars. Estaríem parlant d’un centenar
d’instal·lacions arreu del país, de diver-
ses magnituds.

Quines són les actuacions més sol·lici-
tades pels usuaris?
Si fem l’anàlisi de la situació actual, des
de l’obertura de la convocatòria que es
va fer el 3 de febrer, tenim –i és quelcom
que no varia gaire amb relació a altres
anys– més o menys aquestes dades: 6
de cada 10 farien referència a la millora
de l’eficiència energètica, 2 de cada 10
serien relatives a energies renovables i
instal·lacions de producció de calor, i 2
de cada 10 serien una combinació de les
dues. A grans trets serien aquestes xi-
fres, i és una tònica que ja venim obser-
vant els últims anys. De moment, aquest
2021 estem trobant un increment de l’in-
terès en tot allò referent a la producció
de calor i energies renovables.

Q

« EL PLA DONA RESPOSTA A MOLTS
OBJECTIUS ENERGÈTICS DEL PAÍS »

«ES VOL FOMENTAR
EL LLOGUER

D’HABITATGES
REHABILITATS»

«LA PRODUCCIÓ
FOTOVOLTAICA

EQUIVAL AL CONSUM 
DE 750 LLARS»
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De quin nombre de peticions estaríem
parlant?
Actualment, tenim 57 sol·licituds en
curs. Tot i la porta oberta que deixa el Re-
nova 2021 que es puguin sol·licitar ajuts
per a la substitució d’equips de produc-
ció de calor, de calderes amb combusti-
bles convencionals, el que està fent l’u-
suari és decantar-se molt cap a les
renovables, bàsicament aerotèrmies i
calderes o estufes de biomassa. Per
tant, tot i aquesta porta oberta que s’ha
volgut deixar en aquest context, perquè
es pogués preparar els propietaris de ca-
ra a l’aplicació progressiva del preu del
carboni, els usuaris s’estan girant cap a
les renovables. 

Quines serien les energies renovables
amb més potencial a Andorra?
Si parlem del marc de l’edificació, el foto-
voltaic té un bon potencial, ja que en
molts edificis, en funció de la seva orien-
tació, pot tenir força interès instal·lar pa-
nells fotovoltaics o panells tèrmics, que
directament produeixen calor que pot ser
aprofitada. I d’altra banda hi ha un inte-
rès també molt important, i així ho reflec-
teixen les sol·licituds, pels sistemes
d’aerotèrmia. És a dir, els sistemes que
recuperen de l’aire ambient l’energia que
permet després escalfar l’interior de l’ha-
bitatge. Aquí hi ha uns rendiments molt
importants, perquè per 1 Kw/h que es
consumeix d’energia elèctrica se n’arri-
ben a produir entre 3 i 5 de calor. Són
unes xifres interessants, i això fa que si-
guin sistemes molt ben acceptats pels
beneficiaris del programa. 

La llei, de fet, ja fixa uns objectius pel
que fa a producció energètica.

Efectivament, la llei 21/2018 d’impuls
de la transició energètica i del canvi cli-
màtic (Litecc) preveu diversos objectius
per al país: un és reduir la dependència
energètica de l’exterior, augmentar la pro-
ducció d’energia aquí, fomentar l’ús d’e-
nergies renovables, i incrementar l’efi-
ciència per fer baixar la despesa
energètica. El programa Renova dona
resposta a bona part d’aquests objectius
energètics de país quant a l’edificació: hi

ha una línia de subvenció de les renova-
bles, que permet produir energia ja sigui
elèctrica o ja sigui tèrmica, que s’utilitza-
rà per calefacció o per aigua calenta sani-
tària, en la pròpia edificació, i de la ma-
teixa manera també permet reduir la
dependència energètica. Tot allò que es
pugui produir aquí implica diners que no
marxen fora dels país, sigui a través de la
compra d’energia elèctrica o d’hidrocar-
burs, sigui a través d’altres vies. 

La Litecc també incideix en l’eficiència
dels nous edificis.
Així és. El programa Renova va destinat
als immobles ja existents, per rehabilitar,
i per tant per millorar el seu funciona-
ment des del punt de vista energètic. I
des de l’1 de gener del 2020, tal com
preveu la Litecc, els edificis de nova
construcció han de ser de consum quasi
nul. És a dir, amb un molt bon comporta-
ment amb relació a l’energia, i això es ga-
ranteix amb aspectes com ara l’aïllament
i l’hermeticitat del propi edifici. Són co-
ses que estem treballant amb els dife-
rents col·lectius implicats, i ens estem
formant tots plegats per fer-ho de la mi-
llor manera possible. Són conceptes
nous que fins ara no s’aplicaven. 

«CREIX L’INTERÈS EN
LA PRODUCCIÓ DE

CALOR I LES
RENOVABLES»

«L’ENERGIA
PRODUÏDA AL PAÍS

SÓN DINERS QUE NO
MARXEN A FORA»
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mpulsar l’eficiència energè-
tica en un edifici no ha de
significar comprometre la
nostra comoditat i qualitat

de vida. En aquest sentit, el procés s’ha
de basar en l’optimització dels sistemes
de producció i el consum d’energia, l’ús
de fonts renovables en detriment dels
combustibles fòssils, els hàbits respon-
sables, el reciclatge o l’aïllament tèrmic,
entre d’altres.

En l’eficiència energètica dels edificis
i habitatges hi intervenen molts ele-
ments, com poden ser la calefacció, l’ai-
gua calenta sanitària, la ventilació, l’aïlla-
ment o la il·luminació, de tal manera que
es pot dir que un edifici és eficient quan
es troba dins d’uns paràmetres coneguts
com a classificació energètica. Uns indi-
cadors que assenyalen el nivell d’eficièn-
cia d’aquest immoble.

La tendència actual en construcció és
la de fer edificis de baix consum energè-
tic, tal com recomanen les últimes direc-
tives europees. Un edifici amb classifica-
ció energètica tipus A pot consumir fins a
un 40-50% menys d’energia que un edifi-
ci convencional. 

Encara que un propietari no es disposi
a realitzar una rehabilitació energètica in-
tegral, convé aprofitar les diferents obres
i millores que es vagin duent a terme en
l’edifici, com ara reparacions o reformes,
per incloure aquest tipus de mesures
d’eficiència energètica que permetin es-
talviar el consum. 

Les millores en l’aïllament, per exem-
ple, poden suposar per a una comunitat
de veïns fins a un estalvi del 50% de l’e-
nergia consumida amb els sistemes de
climatització. Per aquest motiu, convé
prestar especial atenció a l’aïllament de

les façanes, el tancament de les fines-
tres i, en termes més generals, totes les
millores en l’envolupant tèrmica, les co-
bertes, etc.

Millorar l’eficiència energètica d’un
edifici o habitatge es pot aconseguir a
través de la renovació dels sistemes rela-
cionats amb l’energia, la integració de
les renovables, l’eliminació dels ponts

tèrmics o l’aprofitament de la llum natu-
ral. A més, també es poden adoptar una
sèrie d’hàbits, com no encendre més
llums de les necessàries i apagar-les
sempre que no estiguem en una habita-
ció, desconnectar els aparells que no
fem servir o mirar de mantenir una tem-
peratura que resulti adequada sense dei-
xar de ser confortable.

QUÈ ÉS L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?
Aconseguir un millor rendiment es basa
en l’optimització dels processos de producció,
l’ús de renovables o els hàbits responsables

I

CONCEPTE
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C/ BONAVENTURA ARMENGOL, NÚM. 10, DESPATX 234 EDIFICI MONTCLAR - ANDORRA LA VELLA

Tel.: 802 000 engitec@engitec.ad

E N G I T E C
E N G I N Y E R S  I  A R Q U I T E C T E S  A S S O C I AT S

ARQUITECTURA

· Habitatge unifamiliar
· Habitatge plurifamiliar
· Equipaments 
· Reformes i sostenibilitat
· Concursos
· Oficines
· Espais públics
· Equipaments industrials
· Espais comercials 

URBANISME I PLANEJAMENT

· Planejament general
· Planejament derivat
· Reparcel·lacions
· Estudis de detall

ENGINYERIA CIVIL

· Infraestructures
· Estructures edificació i obra civil
· Geologia i geotècnia
· Excavacions i sosteniments
· Túnels
· Hidrologia i hidràulica

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS

· Electricitat, domòtica
· Climatització, fluids
· Projectes de gas
· Contra incendis
· Energies renovables
   · Geotèrmia
   · Aerotèrmia alta/baixa temperatura
   · Solar fotovoltaica
   · Solar tèrmica
   · Biomassa
· Xarxes informàtiques
· Sistemes de seguretat
· Audiovisuals 
· Sanejament, depuració
· Piscines

PERITATGES I VALORACIONS
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COM DEMANAR LES AJUDES?
GUIA

Des de l’elaboració del pressupost inicial fins que es formalitza el pagament
de la subvenció, el beneficiari del programa Renova ha de seguir una sèrie de passos

l procediment per poder
accedir a les diferents mo-
dalitats d’ajuts del progra-
ma Renova comença amb

la consulta a un professional i l’elabora-
ció d’un pressupost. Aquest pressupost
ha  d’incloure el cost de les obres amb
amidaments i preus unitaris de cada
partida, detallats per a cada actuació
protegible, i ha d’indicar també els ma-
terials que s’utilitzaran i el termini d’e-
xecució. A la pàgina web mediam-
bient.ad/renova es pot consultar tota la
informació respecte als requisits, i des-
carregar els formularis per fer efectiva
la sol·licitud. 

Un cop presentada la demanda al
servei de Tràmits del Govern, l’adminis-
tració disposa d’un termini de dos me-
sos per avaluar la sol·licitud. Un cop
aprovada, i en cas que l’usuari decideixi
sol·licitar un préstec, aquest s’ha de
formalitzar prop d’una entitat bancària
andorrana en un període màxim de sis
mesos a comptar des de la data de re-
collida de la resolució favorable a Go-
vern. Quan l’ajut consisteixi en un prés-
tec per un import superior a 15.000
euros, s’ha de formalitzar en una es-
criptura pública una garantia hipotecà-
ria del bé immoble a favor del Govern.
El beneficiari del préstec ha d’obrir un
compte bancari destinat exclusivament
a la gestió dels pagaments derivats de
les actuacions protegibles que són ob-
jecte de l’ajut, i ha de presentar un ex-
tracte dels seus moviments anualment
o quan se li requereixi.  

L’execució de les obres s’ha d’iniciar
en un període no superior als 6 mesos
a comptar de la data de notificació de
la resolució del Govern. L’actuació ha
de finalitzar en un termini màxim de 18
mesos, quan afecten unitats (pisos o
locals comercials) que integren els edi-
ficis, o de 30 mesos quan afecten tot
un edifici. Excepcionalment, es pot pror-
rogar aquest termini per la meitat del
termini inicial, per causes justificades
alienes a la voluntat del beneficiari de

l’ajut, si es preveu no finalitzar les
obres en el temps que s’estimava ini-
cialment.

Un cop presentada la documentació
de final d’obra, es procedeix al paga-
ment de la subvenció, en el termini mà-
xim d’un mes. Prèviament a aquest
pas, però, la comissió tècnica de reha-
bilitació emet un certificat de compli-
ment de conformitat amb les obres
executades, sobre la base de la docu-
mentació presentada i, si s’escau, les
actuacions de seguiment i de control

que hagi efectuat, per garantir que els
beneficiaris han destinat els ajuts ator-
gats a les obres subvencionades, i veri-
ficar el compliment de les condicions i
els requisits que van donar lloc a l’ator-
gament i de les obligacions establertes
en el reglament del programa Renova.

Els propietaris interessats poden in-
formar-se del procediment a través del
web www.renova.ad, trucant al telèfon
875 707 o per correu electrònic a l’a-
dreça oecc@govern.ad. També poden
demanar cita al servei de Tràmits.

1) En les actua-
cions per millorar
l’accessibilitat i
suprimir les barre-
res arquitectòni-
ques, millorar la
seguretat indus-
trial, millorar la
sostenibilitat i em-
bellir les façanes,
els patis interiors
i les cobertes; l’e-
difici ha de tenir

una antiguitat mí-
nima de 15 anys.
2) En les actua-
cions per millorar
l’eficiència ener-
gètica, l’edifici ha
d’haver estat
construït abans
que li sigui aplica-
ble el Reglament
energètic en l’edi-
ficació (abril del
2011).

3) En les actua-
cions d’energies
renovables no es
té en compte l’an-
tiguitat.
4) En tots els ca-
sos els edificis
han de complir
amb la normativa
tècnica vigent, i
han d’ajustar-se a
la legalitat urba-
nística.

REQUISITS DELS EDIFICIS

! a més

E

Les obres s’han
d’iniciar abans de sis
mesos des de la
resolució del Govern
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C/ de la tartera, Camp Riberaygua, s/n, AD500 Santa Coloma, Andorra
Mòbil: +376 630 351 | Telèfon: +376 720 013 | Fax: +376 720 014

c.unio@andorra.ad

www.cristalleriesunio.com

UNA EMPRESA PER DONAR UN 
SERVEI PROFESSIONAL A TOT 
ANDORRA

Oferim tota mena d'instal·lacions
...de finestres, mampares de bany,
mampares de despatx, baranes, 

escales, miralls
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a Llei d’impuls de la transi-
ció energètica i del canvi cli-
màtic (Litecc) preveu diver-
ses mesures per garantir

l’eficiència energètica en l’edificació,
com ara l’establiment d’un certificat
energètic per als immobles, o l’obligato-
rietat, des de l’any passat, que tots els
edificis de nova construcció siguin de
consum quasi nul. 

D’aquesta manera, els edificis, o ca-
dascuna de les seves unitats, han de
disposar d’un instrument que permeti de-
terminar quin és el seu consum energè-
tic. Això es durà a terme amb el certificat
energètic, que servirà per a l’edifici sen-
cer, o a través d’una etiqueta energètica
per a cadascun dels habitatges. Quan un
client vulgui comprar o arrendar un pis, el

propietari o l’arrendador estaran obligats
a comunicar aquesta informació. Així, es
tindrà un element més a l’hora de pren-
dre la decisió a efectes de comprar o llo-
gar aquell habitatge. 

D’altra banda, en els edificis de nova
planta, fins ara el context per construir
un immoble era el reglament energètic
en l’edificació, que definia una sèrie
d’objectius amb característiques d’efi-
ciència energètica. Amb la llei es va més
enllà, i Andorra s’alinea amb les previ-
sions de les directives europees, que
preveuen que els edificis nous han de
ser de consum energètic quasi nul. 

Aquest consum energètic quasi nul
passa per dos aspectes. Per una banda,
millorar les exigències d’aïllament dels
propis edificis, i de l’altra produir o donar

resposta a les demandes energètiques
de l’immoble, per mitjans o bé que eme-
tin pocs gasos d’efecte hivernacle, o bé
mitjançant energies renovables. Per tant,
aquests edificis hauran de ser més efi-
cients des del punt de vista energètic,
hauran de tenir demanda baixa. I a més,
part de l’energia que consumeixin haurà
de ser produïda in situ per fonts renova-
bles. Aquesta exigència va entrar en vi-
gor a partir de l’1 de gener del 2020, d’a-
cord amb allò que fixen les directives
europees. 

De forma global, la llei preveu una sè-
rie d’objectius, amb diferents escenaris
per als anys 2030 i 2050. D’aquesta
manera, hi ha prevista la reducció d’e-
missió de gasos d’efecte hivernacle en
un 37% de cara al 2030. Així mateix,
també es preveu la reducció de la inten-
sitat energètica, que és la quantitat d’e-
nergia que es necessita per crear una
determinada unitat de valor econòmic.
Aquest indicador s’haurà de reduir en un
20% el 2030 i en un 30% amb vista al
2050.

L

LLEI

IMMOBLES MÉS
SOSTENIBLES
La nova legislació estableix una etiqueta
energètica dels edificis i que les noves
construccions siguin de consum quasi nul

Carrer de l’Anglada 6, Casa Font
AD300 Ordino
Principat d’Andorra

T. +376 737 727
www.emtandorra.com
em-t@emtandorra.com
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mb una dècada d’existèn-
cia, el programa Renova
s’ha anat adaptant amb el
pas dels anys a les princi-

pals necessitats dels usuaris, així com a
les diferents inquietuds dels sectors de
la construcció i de les energies renova-
bles. En paral·lel, ha pogut donar respos-
ta als grans desafiaments mediambien-
tals del país, amb objectius com ara la
reducció dels gasos d’efecte hivernacle o
l’assoliment d’una major eficiència ener-
gètica dels edificis, al mateix temps que
s’ha incidit en aspectes com la millora
de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, la millora de la segure-
tat industrial o l’embelliment de façanes,
patis interiors i altres elements dels im-
mobles. 

La primera edició del programa Reno-
va es va endegar l’any 2011, en un con-
text de crisi econòmica important. Així, el
pla va néixer amb la voluntat de donar un
impuls significatiu al sector de la cons-
trucció, aleshores molt colpejat per la si-
tuació financera global, i especialment
en l’àmbit de la rehabilitació d’edificis. A

data d’avui, i amb un recorregut ja impor-
tant, el Renova ha esdevingut un dels pi-
lars principals del foment de la rehabilita-
ció dels edificis amb criteris de màxima
eficiència. Segons detalla el director de
l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic,
Carles Miquel, “gairebé la totalitat de les
sol·licituds que rebem se centren en la
millora de l’eficiència energètica dels im-
mobles i en la implantació d’energies re-
novables, o en una combinació de totes
dues actuacions”. Per tant, “un programa
que inicialment tenia vocació de donar
una empenta a tot el sector de la cons-
trucció en uns moments especialment

ADAPTANT-SE ALS NOUS TEMPS
El programa d’ajudes s’ha anat transformant per donar resposta a totes les inquietuds

EVOLUCIÓ

A

El pla va néixer l’any
2011 per ajudar la
construcció en uns
moments complicats
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complicats, s’ha anat consolidant com
un referent en l’acció climàtica al país. I
la veritat és que ha tingut una molt bona
acollida al llarg dels anys”, ressalta Mi-
quel. 

Cal destacar que el programa Renova
ha tingut un important retorn econòmic
al país. “A dia d’avui, el pla ha mogut no
només en subvencions, sinó en el con-
junt de l’activitat que ha generat,  uns 74
milions d’euros des que es va posar en
marxa, el 2011”, assenyala el director de
l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic.
“Estaríem parlant d’unes 2.000 sol·lici-
tuds en aquests 10 anys”, puntualitza
Miquel, que posa en relleu que “un pro-
grama que en un primer moment tenia
uns objectius concrets s’ha convertit en
un programa d’èxit, que ja està ben im-
plantat i és ben conegut per part de la
ciutadania”. 

D’altra banda, també s’ha modificat la
llei relativa al programa Renova en el
sentit que no només els propietaris pu-
guin accedir al pla, sinó també els usua-
ris, els llogaters dels habitatges, amb
l’autorització prèvia del propietari. S’han
flexibilitzat de la mateixa manera les ga-
ranties que el sol·licitant ha d’aportar
com a fiança per obtenir l’ajut i perquè
les obres es duguin a terme de forma
adequada. Ara es pot fer mitjançant al-
tres opcions que permeten accedir al Re-
nova un ampli ventall de beneficiaris. En
un altre ordre de coses, s’ha eliminat la
necessitat d’hipotecar el bé a favor del
Govern quan el que se sol·licita és una
subvenció directa (sí que es manté quan
es tracta de préstecs avalats per l’execu-
tiu) i s’ha simplificat el procés pel que fa
a la documentació que cal presentar per
poder demanar un ajut al programa. 

PERSIANES
SOSTRES
MOSQUITERES
CORTINES

ZONA INDUSTRIAL BORDA DEL GERMÀ
Nau A
AD600 Sant Julià de Lòria
(Principat d’Andorra)
Telèfon: +376 721 565
persianespersinova@andorra.ad
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ELS MATERIALS MÉS EFECTIUS

CONSTRUCCIÓ

Un ampli ventall de components i tècniques constructives garanteixen el
perfecte aïllament dels habitatges, un element clau per assolir l’eficiència energètica

ada vegada més llars mo-
dernes es construeixen
amb una àmplia varietat de
materials que garanteixen

l’eficiència energètica. Avui dia hi ha a
disposició d’arquitectes, enginyers i
constructors un gran ventall de materials
que poden aportar molt pel que fa a ren-
diment i estalvi energètic. Així, quan es
tracta de remodelar o construir de nou,
és molt important utilitzar i aprofitar els
avenços ecotecnològics, no tan sols per-
què són més eficients i respectuosos
amb el medi ambient, sinó perquè repre-
senten una gran reducció de la despesa
a llarg termini.

Entre els materials que estan cobrant
un gran protagonisme tant al món de la
construcció com en l’àmbit de l’eficièn-
cia energètica cal ressaltar:

1. Acer reciclat. Es requereixen entre
40 i 50 arbres per construir una casa es-
tàndard. Si, per contra, s’utilitza acer re-
ciclat, només es precisa reutilitzar el me-
tall equivalent a 6 cotxes desballestats
per als mateixos propòsits. Les bigues
d’acer poden reemplaçar les bigues de
fusta i es poden personalitzar sense pro-
blema. L’acer és un material molt dura-
dor i útil, sobretot en àrees que pateixen
terratrèmols freqüents o vents intensos.

2. Formigó aïllant. Aquest tipus de ma-
terial ja fa temps que s’utilitza, però ac-
tualment torna a fer-se servir amb l’ob-

jectiu de construir llars més eficients,
gràcies a les seves propietats quant a
estalvi d’energia. El formigó es cola entre
dues capes aïllants i es manté així en el
seu lloc. Aquest material s’utilitza en
murs i blocs per a la construcció.

3. Planxes de poliuretà vegetal. L’aïlla-
ment tèrmic realitzat amb fibra de vidre
és molt conegut, però actualment hi ha
opcions encara millors. Una d’elles, el
poliuretà d’origen vegetal, és una espè-
cie d’escuma feta de materials naturals
com el bambú, el cànem i algunes al-
gues (com l’alga kelp). El seu ús com a
material aïllant ofereix una alta resistèn-
cia a la humitat i a la calor, i evita l’apari-
ció de floridura als murs i la propagació
de plagues. Les seves propietats aïllants
són majors que les del poliestirè o la fi-
bra de vidre. No és sorprenent que la
pròpia naturalesa ofereixi millors solu-
cions d’aïllament que la creació de mate-
rials artificials.

4. Palla. Encara que sembli sortida
d’una història antiga o d’un poble medie-
val, la palla és en realitat un excel·lent
material aïllant. No en va és un material
que s’ha utilitzat durant segles en la
construcció i en la creació de mobiliari.
Actualment no només es fa servir per fer
sostres bufons i nostàlgics, sinó que les
seves propietats aïllants cobren un gran
protagonisme. Si es manté seca, la palla
és increïblement duradora i resistent, a

més que és molt útil per a recobriments
murals interns i externs.

5. Tecnologia de sostre fred. Es tracta
d’una aportació relativament nova, però
resulta realment interessant. Millora la
distribució-dissipació de la calor i fa que
la temperatura a l’estiu sigui molt més
agradable a causa que disminueix la ca-
lor en l’atmosfera interna. El nom pot re-
sultar una mica enganyós: aquesta tec-
nologia no refreda una casa com un aire
condicionat, sinó que reflecteix els raigs
solars, de manera que l’edifici s’escalfa
molt menys.

6. Panells estructurals aïllants.
Aquest tipus de panells per a construcció
de murs estan fets amb escuma aïllant
al mig. Resisteixen al foc i serveixen per
a pisos, soterranis, fonaments i murs.
Existeix en diversos materials, però amb
el mateix principi d’escuma aïllant atra-
pada entre dues plaques de material
ferm i plànol. Utilitzar aquest tipus de
blocs redueix les factures energètiques
de forma significativa.

7. Compost de fusta i plàstic. Aquest
tipus de material es fabrica amb plàstic i
fibra de fusta, i increïblement és més du-
rador i menys tòxic que la fusta tractada
de forma convencional. És resistent a la
floridura i a la podridura, a més que és
més rígid quan està fred i més mal·lea-
ble a la calor que els materials de cons-
trucció purament plàstics. Hi ha moltes

C A l’hora de reformar
o construir de nou, cal
aprofitar els avenços
ecotecnològics

Les planxes de
poliuretà vegetal són
més aïllants que la
mateixa fibra de vidre
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varietats de compost de fusta i plàstic,
entre les quals algunes amb superfícies
antilliscants.

8. Vidre Low-E. Aquest tipus de vidre
(també conegut com a vidre d’alt acom-
pliment energètic) s’utilitza per fer fines-
tres eficients energèticament que perme-
ten bloquejar la calor excessiva a l’estiu i
atrapar la calor a l’interior a l’hivern. Te-
nen una cobertura d’òxid metàl·lic que
redueix les fuites d’aire calent o fred fins
a un 50%.

L’ús de materials eficients en termes
d’energia no és l’únic criteri que s’utilitza
al món de la construcció. L’eficiència i
l’estalvi energètics són una necessitat
imperativa del sector en l’actualitat, per

la qual cosa no resulta sorprenent que a
més de materials ben aprofitats i revolu-
cionaris, existeixin tècniques que com-
plementen i porten aquests materials a
donar el millor de si.

Algunes d’aquestes tècniques són:
1. Seleccionar bé la ubicació. En cas

de construir des de zero, és molt impor-
tant triar bé el lloc. Aquesta pot ser la
tècnica més important per construir una
casa eficient en termes energètics. 

2. Disseny intel·ligent. Una casa peti-
ta ben dissenyada serà sens dubte una
casa eficient en termes d’energia. Una
casa massa gran té majors necessitats.
Però cal recordar que l’eficiència energè-
tica no entra en disputa amb el confort
intern, així que el disseny intel·ligent es
converteix en una tècnica de construcció
important i interessant.

3. Triar sistemes energèticament efi-
cients. Aquest punt s’aplica sobretot per

als sistemes de calefacció i producció
d’aigua calenta. De poc serveix utilitzar
els materials més efectius en termes
d’energia si triem una caldera poc efi-
cient. La producció d’aigua calenta sani-
tària és una necessitat contínua, així que
s’ha de posar èmfasi en l’elecció de dis-
positius eficients, i una lampisteria que
també segueixi aquests criteris.

4. Donar-li prioritat a l’aïllament. La
calefacció i l’aire condicionat represen-

ten més de la meitat del consum energè-
tic. Les fuites i ponts tèrmics, les portes
que no són hermètiques, els murs que
no estan aïllats... tot això eleva el con-
sum i el desaprofitament d’energia.

5. Incorporar un termòstat programa-
ble. És una altra forma de regular el con-
sum d’energia de la calefacció i l’aire
condicionat. Així, el sistema treballa fins
que assoleix l’energia designada i no so-
breescalfa (o sobrerefreda) l’espai. 

A més del material,
també cal tenir
presents una sèrie
de tècniques 

Av. Santa Coloma, núm. 31 · Telèfon 824 408

AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra

arcdemarbrexemeneies@gmail.com

DOMINEM EL FOC
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Potenciem l'eficiència energètica

i millorem la vida de les persones

Avinguda Santa Coloma, 108. Andorra la Vella     T. +376 80 40 20      palmirstore@agfs.ad    www.palmiragefred.ad
C/ Prat de la Creu, 59-65, esc. B, 5na planta. Andorra la Vella     T. +376 81 77 33  agefredservei@agfs.ad    www.agefredservei.com

@palmirandorra
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