
Programa integral de rehabilitació 
energètica d’habitatges



La rehabilitació d'edificis és la pedra angular de les 
polítiques sobre transició energètica a UE i fonamental per 

assolir els objectius climatològics i energètics del 2030.

• Reducció del 40% les emissions de CO2.
• Augmentar l’ús d’energies renovables un 27%
• Augmentar l'eficiència energètica dels habitatges en 

un 27%



El programa acompanya als propietaris durant tot el 

procés de reforma proporcionant assessorament 

tècnic, administratiu i financer personalitzat

L'objectiu del programa és millorar el benestar de les 

famílies promovent habitatges més confortables, 

saludables i eficients



Finançat pel programa Horizon 2020

8 socis de 4 països europeus



Portant PACE a Europa

Sud-àfrica Austràlia

Estats Units

$6.000 milions en projectes 

finançats, 55.000+ llocs de 

treball creats.

Canadà

Xina

PACE: Adaptant un model d’èxit



Identificant a les barreres del propietari

0.7%!

% de propietaris 
interessats en renovar 
el seu habitatge
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+65% dels habitatges té més 
de 40 anys

Estudi de mercat

Analitzar altres programes similars

• Model Americà (programa PACE)
• Model Europeu (Betterhomes, 

Superhomes, KfW, Green Deal, Energie
Posit‘IF, Picardie Pass, Oktave,…. )

Entrevistes actors clau 
• Administradors de finques 
• Bancs
• Arquitectes, aparelladors i experts 

energètics
• Instal·ladors i constructors
• Propietaris

Enquesta telefònica a 500 propietaris 
d’Olot



75%

38%
59%

Complexitat en la gestió dels 
treballs, falta de coneixement tècnic, 
dificultats burocràtiques i falta de 
temps

Falta d’un bon finançament, de 
coneixement tècnic i l’excessiva 
complexitat dels processos de 
reforma frenen als  propietaris

El motiu per reformar 
l’habitatge és la millora 
del confort i benestar, no 
l'eficiència energètica.

24%

Interès dels propietaris a
acollir-se al programa

Alguns resultats de la campanya d'enquestes



Finançament 
Innovador

Suport tècnic i 
administratiu 

HolaDomus es basa en un model de finestreta única 

per simplificar, agilitzar i fer més assequible la 

rehabilitació energètica d'habitatges



1. La simplicitat i acompanyament durant tot el procés (OSS)

2. Finançament assequible

3. Suport tècnic

4. Professionals de confiança

5. Suport administratiu

6. Generació de demanda

Principals característiques del programa



Confort familiar

Benestar familiar

Salut 

Productivitat

Accessibilitat

Habitabilitat

Smart homes

Incentivem l’eficiència energètica i les 

energies renovables sense parlar d’energia



La                              és l’ens gestor d’

que ha implantat el primer programa a Olot

aquest Octubre i a la resta del territori a  partir del 2020



GRÀC IES !

http://www.holadomus.com

Jordi Ayats Reixach

Gerent Fundació EuroPACE

j.ayats@holadomus.com


