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L'energia geotèrmica a Catalunya 

Situació actual i possible evolució segons el Pla de 
l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 

 

Subvencions vigents 

 

Com afecta una instal·lació geotèrmica en la 
certificació d’eficiència energètica d’edificis 
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PER 2011-2020 PUBLICAT IDAE 
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OBJECTIU PER 2011-2020 EN GENERACIÓ D’ENERGIA ELECTRICA 
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OBJECTIU PER 2011-2020 EN SECTOR CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ  
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OBJECTIU PECAC 2015-2020  

Consum d'energia primària amb fonts d'energia renovable 

any 2020 

Font d'energia renovable 
En consum final 

(ktep) 

Producció d'energia elèctrica 

TOTAL (ktep) 

Potència (MW) 
Consum primària 

(ktep) 

Solar tèrmica 178,2     178,2 

Solar fotovoltaica 0,0 1.007,5 121,8 121,8 

Solar termoelèctrica 0,0 252,5 290,3 290,3 

Eòlica 0,0 5.153,6 1.074,7 1.074,7 

Hidràulica 0,0 2.438,8 496,1 496,1 

Biomassa  224,3 160,8 407,6 631,9 

Biogàs 67,9 142,1 135,3 203,2 

Bioetanol 67,2     67,2 

Biodièsel 391,0     391,0 

Bioquerosè 70,3     70,3 

Residus renovables 125,9 44,4 146,7 272,6 

Energies del mar 0,0     0,0 

Geotèrmica                

Bombes de calor 
7,6     7,6 

TOTAL renovables 1.132,4 9.199,7 2.672,5 3.804,9 



PRINCIPALS BARRERES DEL PECAC 2015-2020 
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Barreres de tipus divulgatiu i/o formatiu 

En general, hi ha una manca de coneixement important. 

La dimensió reduïda de les empreses del sector, especialment en l’àmbit de l’energia 

geotèrmica de baixa temperatura. 

Manca  formació adequada pels instal·ladors. 

Barreres de tipus normatiu 

No existeix un marc normatiu clar per a les instal·lacions geotèrmiques per a climatització. 

Barreres de tipus econòmic 

Oliga a fer una important inversió inicial. 

La incògnita de saber la tipologia del subsòl, risc elevat en els estudis previs. 



PROPOSTES D’ACTUACIÓ DEL PECAC 2015-2020 
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Desenvolupar un marc regulatori específic 

L’obtenció de l’autorització administrativa per a realitzar projectes d’energia geotèrmica 

per aplicacions tèrmiques. 

La revisió de la legislació de mines per l’aprofitament de el calor geotèrmica per alta 

temperatura. 

Establir un sistema de certificació de les instal·lacions 

 

Desenvolupar un programa d’ajuts pel desenvolupament de l’energia geotèrmica 

A més d’establir línies d’ajut a fons perdut per inversions en instal·lacions d’aprofitament 

de l’energia geotèrmica, definir mecanismes de suport per estudis d’investigació previs a 

la realització d’aquestes instal·lacions i per instal·lacions de demostració. 

 

Valorar el potencial de l’energia geotèrmica 

Avaluar el recurs geotèrmic de Catalunya, tant a nivell de baixa, mitja i alta (Atlas 

geotèrmica). 
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Potenciar la realització de plantes demostratives i la recerca 

Incrementar les instal·lacions en edificis públics. 

Impulsar la combinació de l’energia geotèrmica amb forjats actius. 

Promoure la recerca i el desenvolupament tecnològic en aquest àmbit. 

Cal seguir impulsant el desenvolupament tecnològi. 

 

Impulsar actuacions de formació 

Garantir la formació adequada dels instal·ladors d’energia geotèrmica. 

Realitzar actuacions per fomentar la formació de tècnics i professionals. 

 

Garantir una bona qualitat en les instal·lacions 

Establir un mecanisme de control i inspecció de les empreses de geotèrmica. 

Desenvolupar una metodologia o guia per integrar aquestes instal·lacions en una nova 

edificació. 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ DEL PECAC 2015-2020 



SUBVENCIONS 
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AJUDES ESTATALS  · PROGRAMA PAREER – CRECE DE L’IDEA 

AJUDES AUTONOMIQUES · AHC · CMH · CHB 

REDUCCIONS LOCALS: 

 LLICÈNCIA D’OBRES 

 REDUCCIÓ IBI DURANT UN PERIÒDE DE TEMPS 

 SUBVENCIONS DIRECTES 



PROGRAMA PAREER CRECE - IDAE 
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(Resolució de 28 d’abril de 2015 - BOE de 5 de maig de 2015) 

DURACIÓ DEL PROGRAMA:  FINS EL 31/12/2016 PERÒ ES PODRIA AMPLIAR.  

INICI DE LES ACTUACIONS: màxim 6 mesos des de la notificació de concessió d’ajuda i 

FINALIZACIÓ  i justificació  12 meses des de la notificació de concessió d’ajuda .   

TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ: 

1. Tipologia 1: Millora  de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica;   

2. Tipologia 2: Millora  de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’iluminació 

(Inclosa l’Energia Solar Tèrmica)   

3. Tipologia 3: Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques. 

4. Tipologia 4: Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions 

tèrmiques. 

Reduir el consum d’energia convencional en edificis mitjançant l’ús de l’energia 

geotèrmica per un o varis dels següents usos: calefacció, climatització, 

producció d’aigua calenta sanitària  i  climatització de piscines d’us comunitari. 
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ACTUACIONS ELEGIBLES hauran de complir :  

 Millorar 1 lletra com a mínim de la Qualificació Energètica total de l'edifici 

 Complir amb la normativa vigent  

 No haver iniciat actuacions abans de la data d'entrada en vigor del Programa ( 2013.10.02 ). 

 Inversió i despesa efectuada només a partir de la data de sol·licitud.  

 El cost elegible ha de ser superior a 30.000 € i inferior a 4.000.000 € per al conjunt de les 

actuacions que es realitzin.  

 Per a actuacions emmarcades en la tipologia 4, seran elegibles quan la potència tèrmica 

nominal de la nova instal·lació tèrmica de generació de calor o fred haurà de ser major a 10 kW 

BENEFICIARIS :  

 Persones físiques i Comunitats de propietaris  

 Empreses de serveis energètics ( ESE ) .  

 Les empreses explotadores , arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acreditin aquesta 

condició i que tinguin capacitat d'emprendre obres de reforma. 

 

PROGRAMA PAREER CRECE - IDAE 
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Ajuda dinerària sense 

contraprestació : 

Formada per un ajut 

base i un ajut 

addicional 

 

Préstec reemborsable :  

 

• Tipus d'interès: 

Euribor + 0,0%  

• Termini màxim 

d'amortització de 

12 anys 

• Garanties : Aval 

bancari , contracte 

d'assegurança de 

caució , o dipòsit en 

efectiu a favor de 

l'IDAE a la Caixa 

General de l' 

Dipòsits del 

Ministeri 

d'Economia i 

Competitivitat , per 

import del 20% de 

la quantia del 

préstec . 

Ayuda 

BASE

Ayuda Adicional por 

criterio social, eficiencia 

energética o actuación 

integrada  

Tipo 2.  Mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones 

térmicas y de iluminación

20% 70%

Tipo 4.   Sustitución de energía 

convencional por energía 

geotérmica en las instalaciones 

térmicas

30% 60%

ENERGÍAS 

RENOVABLES

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

MÁXIMO 

PRÉSTAMO 

REEMBOLSABLE                    

(% s/ coste elegible)

Tipologías de actuación

Tipo 3.   Sustitución de energía 

convencional por biomasa en 

las instalaciones térmicas

25% 65%

60%30%

Tipo 1.  Mejora de la eficiencia 

energética de la envolvente 

térmica

En función del uso del 

edificio y de acuerdo a lo 

establecido en Anexo I, para 

el tipo de actuación. Hasta 

los límites de la normativa de 

ayudas de Estado o tasa de 

cofinanciación FEDER en la 

Comunidad Autónoma donde 

radique el proyecto, según el 

Anexo V.

MÁXIMO ENTREGA DINERARIA SIN 

CONTRAPRESTACIÓN                                     

(% s/ coste elegible)

PROGRAMA PAREER CRECE - IDAE 
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La documentació la podreu trobar a la web:      http://www.idae.es/ 

PROGRAMA PAREER CRECE - IDAE 

http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
http://www.idae.es/


PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · AHC 
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QUI VA DIRIGIT 

 Les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis. 

 Les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels 

immobles. 

 

MINISTERI DE FOMENT AMB AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE  

 

   

 Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús 

residencial de la ciutat de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.  

  

 També queden excloses d’aquesta convocatòria les actuacions que es duguin a terme en els 

municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci Metropolità de 

l'Habitatge. Podeu consultar en la seva web els municipis que en formen part (http://www.cmh.cat/home). 

http://www.cmh.cat/home
http://www.cmh.cat/home
http://www.cmh.cat/home
http://www.cmh.cat/home
http://www.cmh.cat/home
http://www.cmh.cat/home
http://www.cmh.cat/home
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El Ministeri de Foment finança 4 programes d'ajuda per a la rehabilitació en el marc del 

Pla Estatal 2013-2016: 

1. Programa de foment de la rehabilitació edificatòria 

 Obres i treballs de conservació, eficiència energètica i accessibilitat a: 

 Instal·lacions i equipaments propis 

 Elements i espais privatius comuns d'edificis residencials col·lectius 

anteriors a 1981 en què el 70% de la superfície construïda sigui d'ús 

residencial i que el 70% dels habitatges siguin el domicili habitual dels seus 

propietaris o arrendataris 

 Els edificis amb greus danys estructurals o d'un altre tipus. 

 Es destinin al lloguer durant mínim 10 anys des de l'ajuda 

2. Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes  

3. Programa de suport a la implantació de l'Informe d'avaluació dels edificis 

4. Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives 

PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · AHC 
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Import de les Ajudes 

 La quantia màxima no podrà superar els 11.000 euros / habitatge i per cada 

100m2 de superfície útil de local 

 Tindrà com a límit el 35% del cost subvencionable de l'actuació (50% en cas de 

millora de l'accessibilitat) 

Quins requisits cal complir per poder demanar les 

 Seran edificis de caràcter residencial col·lectiu, construïts abans de 1981 

 El 70% de la superfície sobre rasant serà destinada a ús residencial i constituirà 

l'habitatge habitual dels beneficiaris. 

 Acord de la Comunitat de Propietaris. 

 Informe d'avaluació d'edificis 

 Projecte de l'actuació a realitzar 

 

PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · AHC 
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http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category 

PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · AHC 
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PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · AHC 
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PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · CMH 

ACTUACIONS A SUBVENCIONAR: 

• Conservació  de l’edifici (façances, cobertes, instal·lacions comuns..) 

• Millora de la qualitat i de la sostenibilitat: millora aïllament, substitució finestres, 

instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració,.. 

• Millora de l’accessibilitat: instal·lació ascensors, rampes,… 

• Actuacions d’habitabilitat: adequació de les instal·lacions de l’habitatge, canvi de banyera 

per dutxa, substitució caldera, … 
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http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-rehabilitacio-2015 

PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · CMH 



QUI HO POT SOL·LICITAR 

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. 

 

Els programes i les subvencions 

S’han establert uns programes prioritaris que poden arribar a tenir una subvenció de fins el 50% (màxim 
60.000€) i són els següents: 

 

1. Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis. Les 
obres que incorporin aquestes millores podran optar a una subvenció del 50%. 
 

• Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts. 

• Terrats verds. 

• Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar. 

• Posada en marxa de plaques solars obsoletes. 

• Aigua directa sanitària. 

• Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més 

eficients. 

2. Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques, .... 

3. Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit 
a l’import de la subvenció. 

4. Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. Les obres que no incorporin millores en 
l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 60.000€ 
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PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · CHB 
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PLA D’AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS · CHB 

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html 



ALTRES AJUDES 
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ALTRES AJUDES 
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ALTRES AJUDES 



LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  D’EDIFICIS 
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LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  D’EDIFICIS 
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ACCIONS DE L’ICAEN 



ACCIONS DE L’ICAEN 
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Cercador energètic 
Quaderns pràctics 
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Carrer Pamplona 113, 3a planta 

08018 Barcelona 
 

Tel. 93 622 05 00 
Fax. 93 622 05 01 

 
www.gencat.cat/icaen 

 

Moltes gràcies 

http://www.gencat.cat/icaen

