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VOLS FER UNA VISITA 

PERSONALITZADA?

info@obrabcn.cat
Escriu-nos un email a: 

SOCIS FUNDADORS:

BREUS

PER UNA BARCELONA MÉS ‘VERDA’ I 

SOSTENIBLE...A DALT DELS EDIFICIS     

Tot i que ja ho vàrem anunciar en el passat butlletí, i com que 
ens agrada que ens feu de prescriptors, considerem oportú tor-
nar a a recordar la convocatòria que l’Àrea d’Ecologia, Mobilitat i 
Urbanisme ha posat en marxa fa poques setmanes: un concurs 
públic de cobertes verdes (vegetal) per tal d’aconseguir 10 nous 

al proper 13 de novembre per a presentar els vostres projectes 
en aquesta fase de preselecció (on s’escolliran, en un primer 
moment, 50 propostes). Les subvencions que s’atorgaran  per 
a l’execució d’aquestes cobertes donaran prioritat als blocs 

-
satgístic o que puguin generar una millora de caràcter social, 
econòmic, o ambiental. Aquestes propostes comptaran amb un 
primer ajut de 1.500 euros (elaboració treballs tècnics previs, 
ITE, etc.), o el 75% del valor del conjunt d’actuacions (màxim de 
100.000 euros per cada coberta). La convocatòria s’emmarca 
en les línies d’actuació del programa municipal Pla del Verd i 
la Biodiversitat de Barcelona 2020, i el Programa d’impuls a la 
infraestructura Verda Urbana.      

LLEGIR MÉS

NOVA LLEI DE L’ARQUITECTURA

de l’Arquitectura, amb 98 vots a favor (Junts pel Sí, Catalun-

en contra (CUP) i 25 abstencions (Ciutadans). 

-
ment de Territori i Sostenibilitat amb l’impuls del Col·legi 

entitats, institucions, escoles d’arquitectura i arquitectes a 
títol individual. 

La nova Llei conté mesures que per al Col·legi d’Arquitectes 

la creació de nous criteris i continguts tècnics per a la gestió 
i contractació administratives i, en l’àmbit de la contractació 
pública, la preeminència dels criteris de valoració de la qua-
litat arquitectònica per sobre dels econòmics i l’establiment 
de valors orientatius de referència per calcular el preu de les 
licitacions dels contractes públics.

LLEGIR MÉS

ESCOLA SERT - COAC

- POSTGRAU EN FACILITY MANAGEMENT DE L’ESCOLA 
SERT (5ª EDICIÓ). 
març del 2018.

MÉS INFORMACIÓ

GREMI DE CONSTRUCTORS

forma continuada tot un ventall de cursos subvencionats (gra-

formacio@gremi-obres.org

- CURS DE PRL PALETERIA (20 h.) per a aturats
de juliol del 2017. 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE PRL TREBALLS AMB AMIANT (8 h). 
de juliol del 2017.

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS VERTICALS. NIVELL I. Els dies 19, 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE CARRETONS ELEVADORS (8 h). El 25 de se-
tembre del 2017.

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

- POSTGRAU DE GESTIÓ DE PROJECTE I OBRA. 

MÉS INFORMACIÓ

- MÀSTER EN REHABILITACIÓ EN EDIFICACIÓ. 
d’octubre del 2017 al 2 d’octubre del 2018.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
SEGONS LA ISO 50.001. 

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU QUANTITY SURVEYING. 
2017 al 21 d’abril del 2018.

MÉS INFORMACIÓ

FORMACIÓ

NOTÍCIES

INFORME EUROCONSTRUCT D’ESTIU DEL 2017

de la Construcció (ITeC) va presentar l’informe Eu-

respectivament.

L’informe Euroconstruct d’estiu, fruit de la reunió a 
Amsterdam dels 19 instituts europeus que confor-
men aquest estudi bianual (l’ITeC s’encarrega del 

el creixement 
d’Europa ha estat de 2’5%, recuperant el nivell 
d’ocupació que registrava al 2008. Els principals 
causants de la recuperació serien l’enfortiment de la 
demanda interna a la majoria de països, i els baixos 

-
ment moderat (1,7% anual mitjana 2017-2019).

És possible que a primera vista la previsió no sembli 
massa engrescadora, però darrera de les xifres es 

a un total de 5 països (Polònia, Hongria, Txèquia, 

civil es reincorpora al creixement (només Txèquia 
resta estancada).

el relleu entre programes de fons estructurals de la 
UE va provocar un notable descens de producció 

-

Situació a Espanya: un sector a dues velocitats

Respecte a l’ , segueix ha-
vent-hi un panorama molt contrastat, amb països 

tornarà a aconseguir-se en el 2017 i que podria aug-

-
tes amb l’ . Aquest mercat 
no ha aconseguit retrobar-se amb el creixement 

més modesta que del residencial. Pitjor és el cas de 

En el sector construcció la sortida de la crisi 
està resultant més traumàtica per al sector públic 

-12%, provocant que l’agregat de producció total no 
passés d’un testimonial 1,8%.

parèntesi de govern en funcions, però l’autèntic 
problema de fons va ser el desequilibri pressupos-

tari. Un problema que encara persisteix, malgrat 
l’alleujament proporcionat pel creixement econòmic, 
i que explica per què el sector construcció avançarà 
en 2017 només un 3%, propulsat únicament per la 
promoció privada. Si, tal com s’espera, la demanda 
pública s’acaba reincorporant al mercat, és raona-
ble esperar un creixement una mica més sòlid en 

 FINS UN 79% D’ESTALVI ENERGÈTIC 

DESTACATS

de l’Energia (ICAEN) a partir de les dades de 700.000 
-

a la conclusió que el parc d’habitatges de Catalun-

-

abasta 7 punts: de la A a la G, essent la primera lletra 

Com a apunt interessant, val a dir que aquestes últimes 

B, mentre que la resta tendeixen a disminuir), mostren 
la necessitat de continuar avançant en la rehabilitació 

-

consumeix, la reforma energètica d’un habitatge també 
el pot convertir en un productor d’energia a partir de 
fonts renovables. 

-

aquesta bona valoració, l’informe detecta mancances 
en aquelles mesures més complexes: per exemple, 

En aquesta taula que inserim a continuació podem 
-

ta tenir una bona categoria energètica a la llar. Les 
-

tjà, i no inclouen el terme de potència de la factura 
energètica. 

-
vern català és que, més enllà de l’anàlisi del parc 

-
gètica és incrementar el nivell d’informació que tenen 

-

-

és a dir, que requereixen mesures com la millora 

d’aire pels tancaments. 

Pel que fa a les renovables, l’ús d’aquestes encara 
no és massa extès, que es fa sobretot en els habi-
tatges de nova construcció (estan obligats pel Codi 

l’energia solar tèrmica per a generar aigua calenta 
sanitària, davant del 8% que disposa d’instal·lacions 
de biomassa, del 7% que empra la fotovoltaica, i del 
5% que s’alimenta d’energia geotèrmica. En canvi, 

-
sa d’energies renovables, i ho compensa amb la 
instal·lació de bombes de calor aerotèrmica.   Foto: Ajuntament de Barcelona

Zona Climàtica/

Categoria
A B C D E F G

B (Tarragona)

C (Barcelona)

D (Lleida, Girona)

E (Viella)

indicadors pràctics, com ara els costos energètics 
anuals en forma d’energia no renovables, la com-

recàrrega per a vehicles elèctrics. I important: aquest 
document no suposarà càrrega administrativa addi-
cional per als usuaris.  

Font: Generalitat de Catalunya 


