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VOL FER UNA VISITA GUIADA 

PERSONALITZADA?

BREUS

ANIMEU-VOS I INSTAL·LEU 

UNA COBERTA VERDA 

ALS VOSTRES TERRATS!  

Aquest missatge va adreçat a tots els professionals que in-

el termini per a presentar les primeres propostes per a parti-
cipar en el concurs ‘Cobertes Verdes’, convocat recentment 
per l’Ajuntament de Barcelona. 

Un petit incís per a animar-vos a participar-hi: sapigueu que 
aquells 50 millors projectes que siguin seleccionats tindran 

de l’obra. 

A més, cal subratllar els avantatges que té de participar-hi: 
així que, per a aquells que tenen una obra de rehabilitació 
d’una coberta (aïllament, per exemple), sapigueu que po-
deu acollir-vos a aquesta proposta, ja que si hi ‘poseu verd’ 

Per a qualsevol pregunta que tingueu podeu adreçar-vos a 
-

-
nalment per a resoldre els dubtes dels vostres projectes.

LLEGIR MÉS

LA TRINITAT NOVA GAUDIRÀ 

D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ 

ARQUITECTÒNICA

Com a avanç informatiu -ja que es troba en període d’aprovació 
inicial- val la pena recordar una nova convocatòria d’ajuts a la 

d’atorgar aquestes subvencions als titulars dels establiments 
comercials del barri de la Trinitat Nova (Nou Barris) desti-
nades a accions de millora del paisatge de la ciutat. També 
es pretén fomentar l’accessibilitat, la supressió de barreres 
arquitectòniques dels establiments comercials i, en el marc 
d’estratègia general de Barcelona de transició cap a la sobi-

procés d’elaboració de la proposta han col·laborat la Direcció 
de Comerç, el Districte de Nou Barris, Barcelona Activa, el Pla 

Comerciants de la Trinitat Nova.

Les sol·licituds que es presentin es subvencionaran en un 

tècnic al llarg del procés. És per això, que prèviament ha rea-

tècniques de suport de les actuacions que cal abordar.

LLEGIR MÉS

GREMI DE CONSTRUCTORS

forma continuada tot un ventall de cursos subvencionats (gra-

formacio@gremi-obres.org

- CURS DE TREBALLS EN ALÇADES (8h)

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS DE MUNTATGE DE BASTIDES RECOLZADES. Del 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE CARRETONS ELEVADORS (8h). 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS D’OPERARI DE PLATAFORMES ELEVADORES 
(8h)

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

- MÀSTER EN REHABILITACIÓ EN EDIFICACIÓ. 

MÉS INFORMACIÓ

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

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU QUANTITY SURVEYING. Del 20 d’octubre del 

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU BIM MANAGER. 

MÉS INFORMACIÓ

FORMACIÓ

NOTÍCIES

L’ICAEN I EL CAATEEB, JUNTS PER A FOMENTAR L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA EN L’EDIFICACIÓ

Assumpta Farran, i el president del Col·legi 

-
salves, han signat recentment un conveni pel 
qual les dues entitats col·laboraran per a fomen-

la motivació per la rehabilitació energètica del parc 

Catalunya cap a un nou model energètic més net, 

-

energètica. Les dues entitats cooperaran per tal 
de detectar aspectes tècnics o de procediment 

-
cats i, per tant, es tradueixin en una diagnosi més 
acurada tant del comportament energètic dels edi-

consum d’energia. 

-
-

-

-
tació energètica, i col·laboraran en la seva difusió 

en projectes internacionals per a desenvolupar ei-
nes i instruments per a la rehabilitació energètica. 

A més, impulsa el document de “Despesa ener-

”, que amplia la informació del 
-

és millorable energèticament i en quins aspectes 

i ressalta les energies renovables que hi ha a 
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EL GREMI DE CONSTRUCTORS RECORDA QUE EN BREU TOTS ELS EDIFICIS HAURAN DE SER ACCESSIBLES

DESTACATS

-

refonia la Llei general de drets de les persones amb dis-
-
-

-
sin en accessibles mitjançant ajustos i obres raonables.

D’aquesta manera, a les comunitats de propietaris de tot 

-
supost estigui dins dels límits. Parlem d’obres amb as-
censors, elevadors verticals, plataformes o rampes. Cal 
tenir en compte que exemples com les cadires pujaesca-
les, els elevadors verticals o les plataformes pujaescales 
són solucions molt més econòmiques per a la comunitat, 
amb costos que normalment no superen els 10.000 eu-

pot costar la instal·lació d’un ascensor, que a més a més 
comporta una sèrie d’elements complementaris obliga-
toris que apujen els costos.

A partir del proper 4 de desembre de 2017, 

Com a novetat, també cal destacar el concepte 
d’accessibilitat universal que incorpora la norma, de ma-

els usuaris puguin accedir no només als seus habitatges, 

és o no proporcionada, “es tindran en compte els costos 

de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no 

adopció podria representar, l’estructura i característiques 

de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica 
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”.

-
tari mitjançant la suma equivalent a 12 mensualitats de 
despeses comunes (per exemple, si es paguen 100 eu-
ros al mes, doncs serien 1.200 euros), i la resta l’haurien 
d’abonar els sol·licitants de la reforma, amb els ajuts que 
es poden rebre en concepte de rehabilitació d’habitatges 
per les diferents administracions.

Segons recull la normativa,“la càrrega és desproporcio-

nada quan el cost de les obres repercutit anualment, 

quals es pugui tenir dret, excedeixi de 12 mensualitats or-

dinàries de despeses comunes”.

els veïns han de convocar una junta i decidir si volen pagar 
més de les 12 mensualitats obligatòries, amb l’opció de que 
siguin els veïns que hagin sol·licitat les obres els qui abonin 
la resta del cost pel seu compte. D’altra banda, les obres 
d’accessibilitat sempre hauran de ser acord  a la normati-

normativa d’accessibilitat vigent, o si voleu fer cap altra 
tipus de pregunta sobre la qüestió, us recomanem que 

-
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