
 
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS A MUNICIPIS DE 
MENYS DE 5.000 HABITANTS (PREE5000) 

El proper mes de febrer, està prevista l’obertura d’un nou programa d’ajuts enfocats a 
la rehabilitació energètica d’edificis per part de Institut Català de l’Energia (ICAEN) amb 
fons provinents del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) i emmarcat dins del programa Next Generation, finançat per la Unió 
Europea. 

Aquest programa, busca millorar l’eficiència energètica de les edificacions en municipis 
afectats pel repte demogràfic, és a dir, aquells que tenen una població que no superi 
els 5.000 habitants. Per tant, aquest programa és aplicable a tots els municipis de la 
comarca del Ripollès excepte Ripoll, ja que supera la xifra dels 5.000 habitants. 

El PREE 5000 conté diverses línies d’ajuts enfocats a l’eficiència energètica d’edificis 
amb actuacions enfocades a la millora de l’envolupant tèrmica (aïllaments), la 
substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica, geotèrmica o biomassa, 
sistemes d’aerotèrmia, millores en els subsistemes de distribució, regulació, control i 
emissions de les instal·lacions tèrmiques i millores en l’enllumenat. 

La quantitat d’aquestes ajudes variarà en funció de l’actuació i premiarà amb major 
percentatge aquelles que aconsegueixin una millora més significativa. Tot i això, el 
percentatge d’ajut, serà del 50% per a actuacions d’envolupant tèrmica; 40% per a 
millores d’instal·lacions tèrmiques i un 20% per a la millora d’eficiència en il·luminació. 

El funcionament d’aquest programa va estretament lligat als certificats d’eficiència 
energètica d’edificis, coma eina per a certificar els canvis i millores que es puguin 
produir amb les diferents actuacions que es plategin. És per això, que us recomanem 
que feu una ullada a la nostra última publicació enfocada precisament a aquesta eina. 

El PREE5000 ha estat dotat d’un pressupost de 5,7 milions d’euros per a Catalunya i les 
condicions per accedir a aquests ajuts són, primerament, que l’habitatge es trobi en un 
municipi que no superi els 5.000 habitants (a la nostra comarca tots excepte Ripoll), 
que l’edifici on es planteja l’actuació sigui anterior al 2007 segons cadastre, i que la 
millora platejada suposi un estalvi d’almenys un 30% en el consum d’energia primària 
no renovable. 

Finalment, cal estar al cas si volem tirar endavant amb la rehabilitació energètica de 
l’edifici ja que la previsió d’obertura és de mitjans del proper mes de febrer, i  el règim 
de concessió dels ajuts és de concurrència simple. Per tant, el primer que presenti la 
sol·licitud serà el primer al que li resoldran i així fins que s’esgoti el pressupost.  

Aquest programa es tracta doncs, d’una gran oportunitat per a la rehabilitació 
d’edificis de gran part de la comarca, millorant-ne l’eficiència energètica d’aquests per 
tal de reduir les pèrdues i el consum d’energia, traduint-se en un estalvi econòmic i 
d’emissions de CO2. 

Seguim treballant cap a la transició energètica de la nostra comarca!  

Àrea d’energia de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 
25/01/2022 

 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/12/Saps-que-es-la-certificacio-energetica-d.pdf

