
 

COMUNITATS RUBÍ BRILLA, estalvi confort i energia 
La ciutat de Rubí s’ha compromès, a través del Pacte del Alcaldes i les Alcaldesses, a executar 

accions per assolir reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a 

l’any 2030 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi 

climàtic. Alhora, l’Ajuntament de Rubí va declarar el passat 27 de setembre de 2019 

l’emergència climàtica.  

En aquest context neix el projecte “Comunitats Rubí Brilla”, un projecte que té per objecte 

crear un model de ciutat, centrat en l’administració, que acompanyi a les comunitats de veïns 

a reduir els  gasos d’efecte hivernacle a través de l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies 

renovables.  

El sector residencial de Rubí representa el 17% de les emissions de CO2 de la ciutat, el tercer 

de més consum després de la mobilitat (38%) i la indústria (34%). Al igual que a la resta de 

l’Estat, l’edificació a Rubí és altament ineficient, més del 80% dels pisos corresponen a 

qualificacions energètiques E,F o G, sent la lletra “G” la qualificació energètica i la “A” la més 

alta, segons barem definit a la “certificació energètica d’edificis”. Aquest fet juntament amb la 

baixa densitat energètica de les energies renovables en comparació als combustibles fòssils i 

l’espai disponible en coberta, fa que no ens puguem limitar a la substitució d’unes fonts 

d’energia per unes altres. L’estalvi energètic centrat en la persona a partir de la creació de 

nous hàbits de consum, l’eficiència energètica dels sistemes de producció i de la pròpia 

envolupant tèrmica i finalment la generació local d’energia renovable a partir de sistemes 

d’autoconsum a partir d’energia solar fotovoltaica, fan en el seu conjunt, l´únic camí cap a una 

edificació sostenible i de futur. 

Els principals avantatges associats a la transformació ecològica dels edificis permetrà:  

 Estalviar energia, emissions de CO2 i diners. Aconseguir una comunitat sostenible. 

 Millorar el confort i la qualitat de vida de les persones que viuen en els edificis que hi 

participin. 

 Empoderar energèticament els seus propietaris. 

 Incrementar el  valor patrimonial de l’edifici. 

 Augmentar les possibilitats de venda o lloguer dels seus habitatges. 

 Allargar la vida útil de l’edifici. 

A 

banda d’aquests avantatges, cal afegir el grau d’inserció laboral que es pot aconseguir en 

aquesta transició tant en relació als llocs de treball directes com indirectes 

L’objectiu és ambiciós però alhora és l’únic possible per assolir comunitats sostenibles. No 

obstant, en aquest projecte convertim la dificultat d’actuar en totes les línies possibles 
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Figura 1: simulació model centrat en l’estalvi (model no inversió)" 

(estalvi+eficiència+renovables) en una gran oportunitat a través d’un model centrat en 

l’estalvi.  

Model centrat l’estalvi 
Un dels principals avantatges associats a la transició cap a comunitats sostenibles, és l’estalvi 

econòmic associat. Poques inversions permeten finançar-se a través del propi estalvi que 

generen. El model centrat en l’estalvi econòmic permet disposar d’un model basat en la “no 

inversió” tal i com es mostra en la figura 1 permeten que cadascun dels habitatges d’una 

comunitat no hagin de realitzar cap inversió i gaudeixin de l’estalvi econòmic des del minut 

zero. Tot plegat ho aconseguim sumant cadascun dels punts següents:  

 Recerca del conjunt de millores basades en l’estalvi, l’eficiència energètica i les 

energies renovables que permeti un bon equilibri “inversió-estalvi”. 

 Utilització de les bonificacions fiscals disponibles a nivell municipal per a l’ampliació 

de l’estalvi associat a la inversió.  

 Reducció dels costos associats a la necessària inversió a través de l’economia d’escala 

que permet l’agregació de demanda. 

 Utilització de les subvencions disponibles a nivell autonòmic o estatals per a la 

reducció dels costos associats a la inversió.  

 Utilització de les línies de finançament amb condicions favorables que permetran a la 

comunitat de veïns disposar de la inversió necessària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model centrat en l’ administració 
Una de les principals dificultats de realitzar projectes comunitaris de tal magnitud, és la gestió i 

la presa de decisions per part de a comunitat de veïns. La manca de coneixement en relació a 

les possibilitats de millora energètica, la manca d’informació en relació a les ajudes 

disponibles, la manca d’orientació cap a la cerca de professionals especialitzats i la pròpia 

dinàmica inherent al funcionament de totes les comunitats de veïns, dificulten la posada en 

marxa d’aquest tipus de projectes. La única manera de promoure una transformació massiva 

del parc residencial és ubicant l’administració al centre del projecte, coordinant, liderant i 

acompanyant a la comunitat en els diferents processos necessaris cap a la transició zero 

emissions: realització d’estudi i propostes de millora, cerca de proveïdors i pressuposts, cerca 

d’ajudes i finançament i finalment l’execució final. 



 

ESTUDI PRESSUPOSTOS AJUDES EXECUCIÓ 

 

PROVA PILOT 
El projecte té, degut al seu caràcter innovador, moltes preguntes a respondre: 

 Quin grau d’estalvi energètic i econòmic obtenim? 

 És possible el model de no inversió en qualsevol comunitat? 

 Quin és el grau de millora per l’agregació de millora? 

 Quin nombre de comunitats podem assumir? 

 Quin és el grau d’interès de la ciutadania? 

 Quin grau de nova ocupació 

En aquest sentit, el projecte s’emmarca inicialment sota una modalitat “pilot” per tal de 

respondre a les diferents qüestions, de manera que, una vegada finalitzat, el projecte s’obri a 

tota la ciutadania. 

L’Ajuntament de Rubí busca 10 comunitats de veïns que vulguin participar en la prova pilot 

“COMUNITATS RUBÍ BRILLA, estalvi, confort i energia”. El projecte té com a finalitat establir un 

mètode de treball per promoure l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables a les 

comunitats de veïns de Rubí.  
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Il·lustració 2: Etapes del projecte “Comunitats Rubí Brilla”. El cronograma és estimat. Pot patir variacions. 

EXECUCIÓ 

 

SUBVENCIONS I 
FINAÇAMENT 

CERCA DE 
PRESSUPOSTOS 

DIAGNÒSTIC I 
SIMULACIÓ 

Etapa 1 
Etapa 2 

Etapa 3 
Etapa 4 

no 
no 

no 

 

 

 

ETAPES DEL PROJECTE 
El projecte consta de diferents etapes, sent la comunitat, una vegada disposi de tota la 

informació, la que decidirà el pas a l’etapa següent. 

 Etapa 1: Diagnosi i simulació. Durant aquesta etapa es procedirà a l’anàlisi i estudi per 

avaluar el potencial d’estalvi de cada comunitat de veïns. Es realitzarà: 

o Tallers virtuals de formació en estalvi energètic i econòmic.  

o Estudi per a cada habitatge d’optimització en la contractació. 

o Estudi per a cada comunitat de simulació de l’estalvi energètic, d’emissions i 

econòmic per a la implementació de mesures d’eficiència energètica i energies 

renovables. 

 

 Etapa 2: Cerca de proveïdors i pressupostos. Durant aquesta etapa, es procedirà, amb 

el suport de l’Ajuntament a la cerca de proveïdors per tal d’aconseguir les millors 

propostes econòmiques segons els requisits tècnics definits prèviament. 

Posteriorment, seran les comunitats les que decidiran l’empresa adjudicatària. 

 

 Etapa 3: Cerca de subvencions i finançament. Una vegada les comunitat hagin escollit 

la proposta tècnica i econòmica final, es procedirà a l’acompanyament de la gestió de 

les ajudes i finançament corresponent disponibles. Sent aquesta, una etapa clau alhora 

de la presa decisió final. 

 

 Etapa 4: execució. Finalment, es procedirà a la realització de les accions acordades. 

 

 

 

 



 

Quin cost té? 
La participació en el projecte no té cap cost. Moltes de les propostes plantejades a la l’ETAPA 

1 no requeriran d’inversió econòmica; no obstant, hi haurà accions com, per exemple, la 

possible implementació d’un sistema solar per a l’autoconsum o la millora de l’aïllament de la 

façana, que efectivament necessitaran d’inversió econòmica per part de la comunitat durant 

l’ETAPA 4, tot i que aquesta inversió estarà vinculada a les subvencions i al finançament amb 

condicions molt favorables.  

 

El projecte “COMUNITATS RUBÍ BRILLA” gira sempre entorn de l’estalvi econòmic, i aquest 

estalvi ha de permetre finançar les accions executades durant l’ETAPA 4, de manera que el 

ciutadà pugui estalviar des del minut zero. Així doncs, tal com mostra el següent gràfic, una 

part d’aquest estalvi servirà per cobrir el cost de la inversió durant els anys que duri el 

finançament, mentre que el mateix estalvi resultarà net per a la comunitat quan el període de 

finançament finalitzi i quedi coberta la inversió: 

Hi haurà ajudes? 
Sí, més enllà de la realització de l’estudi inicial, actualment l’Ajuntament ofereix una 

bonificació del 50% de l’IBI per a la implementació d’un sistema d’autoconsum. D’altra banda, 

per a la segona meitat de l’any hi ha prevista una nova convocatòria PAREER, subvenció 

destinada a accions de rehabilitació energètica. Finalment, l’Institut Català de Finances (ICF), 

juntament amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC), ha obert una línia de finançament 

per a projectes de rehabilitació destinada exclusivament a les comunitats de propietaris.  

Quin tipus de comunitats busquem? 
Busquem qualsevol comunitat amb voluntat de reduir les seves emissions i que vulgui 

convertir-se en una comunitat sostenible. Busquem 10 comunitats el més heterogènies 

possibles. Al finalitzar el projecte, i segons els resultats obtinguts, tindrem la informació 

necessària per tal d’establir els criteris per a una segona convocatòria. La selecció de les 10 

comunitats participants, es realitzarà sota criteris estrictament tècnics, de manera que ens 

permeti disposar de totes i cadascuna de les diferents tipologies. 

Què he de fer per obtenir més informació? 
Assistir a la sessió informativa virtual que tindrà lloc el proper dia 27 de maig, a les 18 h o del 

10 de juny.  T’enviarem el canal d’accés per correu electrònic. 

Què he de fer per participar? 
Un cop hagis assistit a la reunió informativa del 27 de maig, si tant tu com la teva comunitat 

voleu participar en el projecte, haureu d’emplenar el full de sol·licitud adjunt. De totes les 

sol·licituds s’escolliran aquelles 10 que, sota criteris estrictament tècnics, es considerin idònies 

per a la prova pilot.  Data límit per a la recepció de sol·licituds: 22/06/2020.   

 

 


