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La Generalitat signa un acord amb el sector 
privat per sumar esforços en favor de la 
renovació energètica dels edificis catalans  

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat lidera el projecte 
europeu Marie que té com a objectiu definir una estratègia per a la millora de 
l’eficiència energètica dels edificis de l’espai Mediterrani. 

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Carles Sala, i la directora de l’Institut Català de l’Energia del 
Departament d’Empresa i Ocupació, Maite Macià, han signat avui un acord 
amb  25 institucions representants del sector de l’edificació que ha de dissenyar 
en els propers mesos el pla d’acció  que ha de portar Catalunya  a alinear-se 
amb els objectius de la Unió Europea. La posada en marxa d’aquest pla 
d’acció, referent a la renovació energètica dels edificis de Catalunya, permetrà 
complir amb els objectius marcats per la Directiva Europea d’Eficiència 
Energètica d’octubre de 2012.  

L’estratègia compta amb el suport i el colideratge del Departament d’Empresa i 
Ocupació i de la plataforma Acció 10 de la Generalitat, ja que a banda 
d’aconseguir estalvis energètics també es pretén donar impuls a la rehabilitació 
d’edificis per generar nous llocs de treball. 

La signatura de l’acord s’emmarca en el projecte europeu MARIE 
(Mediterranean Building Rethinking for Energy Improvement), format per 23 
socis de nou països mediterranis de la Unió Europea i liderat pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Entre els principals objectius del Projecte MARIE es 
troba la definició d'una estratègia per a la millora de l'eficiència energètica dels 
edificis de l'espai MED, l'Estratègia MEDBEE. A partir de la signatura del 
conveni cada una de les entitats signatàries treballarà en algun dels cinc grups 
de treball que han quedat constituïts per abordar els temes següents: 
informació i planificació, comunicació i formació, innovació i competitivitat, 
governament i recursos econòmics.   

Així mateix, aquest matí dins la celebració del  Saló Internacional de la 
Construcció, Construmat, s’ha fet una taula rodona per debatre sobre els 
recursos econòmics necessaris per tirar endavant aquesta iniciativa de millora 
de l’eficiència energètica. La cloenda de la taula rodona ha anat a càrrec del 
secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, que ha destacat que “el 
projecte Marie  ens ofereix l’oportunitat de tenir una planificació coherent amb 
les directives europees i que és útil per crear ocupació i activitat a Catalunya”.  
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http://www.construmat.com/ca/quiero-visitar;jsessionid=B357D5C9B933DDA29B0044EFB72A15CE.pinchy

