
BCN .c
at

NEWSLETTER 65  ·  ABRIL 2019

-

VOLS FER UNA  
VISITA GUIADA 

PERSONALITZADA?

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

SOCIS FUNDADORS:

GREMI DE CONSTRUCTORS

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona ofereix de 
forma continuada tot un ventall de cursos subvencionats (gra-
tuïts). Són places limitades; reserveu la vostra al telèfon 932 
659 430 o bé al correu electrònic formacio@gremi-obres.org

-  CURS DE PRL PALETERIA (20 h)
   De dilluns 5 a dijous 9 de maig de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS (40 h)  
   De dijous 25 a dimarts 30 d’abril de 2019.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS D’OPERAROR DE GRUA TORRE (230 h)
  De dimarts 7 de maig a dimecres 24 de juliol de 2019. 

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE CARRETONS ELEVADORS (8 h) 
Dilluns 29 d’abril de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

-  MÀSTER EN REHABILITACIÓ EN EDIFICACIÓ 
 Data d’inici: 25 de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL 
DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS

  Data d’inici: 11 de maig de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

 
- POSTGRAU GESTIÓ DEL PROJECTE I OBRA
  Data d’inici: 8 de juny de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- AUTODESK REVIT. NIVELL I BIM (BUILDING  
INFORMATION MODELING

  Data d’inici: 26 d’abril de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

-PLANIFICACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA: COST,  
RECURSOS I SEGUIMENT 

  Data d’inici: 26 d’abril de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

- PLANIFICACIÓ BIM 4D AMB SYNCHRO PRO 
  Data d’inici: 6 de maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- PLANIFICACIÓ I CONTROL DE PROJECTES AMB  
MICROSOFT PROJECT

  Data d’inici: 6 de maig de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

- INSPECCIONS I INFORMES ITE. DIAGNOSI  
I TERAPÈUTICA D’EDIFICIS EXISTENTS (EN LÍNIA)

  Data d’inici: 6 de maig de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

- INTERVENCIÓ EN ARCS, VOLTES I CÚPULES
  Data d’inici: 7 de maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

II MARATÓ D’ESTALVI ENERGÈTIC 

FORMACIÓ

Actualment l’EDUSI Eix Besòs està desenvolupant actuacions en 
els 10 barris de l’Eix Besòs (als Districtes de Nou Barris, Sant 
Andreu i Sant Martí), amb una inversió de 30 milions d’euros i el 

-

En el període de programació 2014-2020 s’atorga gran importàn-
-

Els indicadors de productivitat estan relacionats amb les prioritats 
d’inversió i són directament proporcionals a la despesa realitza-
da. El indicadors de resultat, en canvi, són més amplis i estan 

amb els objectius. Es veuen afectats, a més de per la despesa 
realitzada, per altres factors externs: socioeconòmics, mediam-
bientals, etc. 

COM MESUREM L’AVENÇ DE L’EDUSI?
LA XARXA METROPOLITANA DE CIUTATS  
EDUSI TREBALLA ELS INDICADORS

Totes les operacions seleccionades que formen 
part de l’EDUSI han de mobilitzar com a mínim un 
indicador de cada, i cal que totes les ciutats que 
desenvolupen estratègies DUSI presentin una justi-

valors dels indicadors i les fonts de les que prove-
nen les dades.

És en aquest context que la Xarxa Metropolitana de 
Ciutats EDUSI està col·laborant en l’establiment de 

-
cul, etc. dels indicadors. Com a pas previ a aquesta 
revisió s’ha elaborat un esborrany de document – 
guia per part de la Subdirecció General de Progra-
mació i Avaluació, que serveixi de document inicial.

Amb l’objectiu d’establir metodologies clares i ho-
mogènies de càlcul, per després poder reportar els 
resultats a la ciutadania i a la Comissió Europea; la 
Secretaria Permanent de la Red de Iniciativas Ur-
banas (RIU), de la Subdirección General de Desa-

Pública ha creat un grup de treball, del qual formen 
part els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Sa-
badell. Aquest dos ajuntaments, ja han fet les se-
ves propostes, que han reportat a la xarxa, per tal 

DESTACATS

NOTÍCIES
FER QUE ELS EDIFICIS SIGUIN ACCESSIBLES ÉS UN REPTE

número us adjuntem els punts més bàsics que el 
Gremi d’Ascensors va presentar –ara fa unes se-
tmanes- en una jornada sobre l’accessibilitat. En 
aquesta trobada van participar-hi representants 
de vàries Administracions públiques. 

Així, i sota el títol “El repte de fer accessibles els 

que s’esperen del futur Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya, amb un objectiu de fer que un gran 

arribar a ser accessibles, millorant considera-
blement la qualitat de vida de les persones. La 
majoria de vegades creiem que l’accessibilitat 
és  una opció de millora quan deu tractar-se com 
una obligació.

Els terminis d’adaptació variaran en funció de 
-
-

venció; ara bé, els tècnics i professionals que 
intervenen en una obra de rehabilitació hauran 

de supressió de barreres arquitectòniques i quin 
són els drets i deures dels titulars i residents, 
així com dels llogaters.

majors o menors i determinar els criteris per a sa-
ber quan una obra és un ajust raonable o és des-
proporcionada.

Marc legal: 

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’Accessibilitat

Decret Codi d’Accessibilitat (actualment 
en tramitació)

Codi Civil de Catalunya: Llibre V (Llei 5/2015)

Tres supòsits per a fer les obres:

1. Quan ho demana una persona amb discapaci-
tat o major de 70 anys.

2. Per acord de la mateixa Comunitat de propietaris.

3. A raó dels terminis establerts en relació als 

Quines obres hauran d’efectuar-se?

1. Les que tècnicament siguin econòmicament 
viables i siguin proporcionades al motiu (ajust 
raonable)

2. Les que la Comunitat de propietaris aprovi 
per majoria i aquestes obres ofereixin unes 
prestacions iguals o superiors en relació als 
ajustos raonables.

3. Aquelles obres que s’estableixin normativa-
ment.

A considerar el punt sobre els drets dels titulars 
de locals i com afectarà la supressió de barreres 
en les zones comunes.

dues opcions:

 Complir condicions d’obra nova sempre que 
sigui possible

 Adoptar les millors condicions d’accessibilitat 
que siguin possibles.

Ajustos raonables

relativament curt, hauran de suprimir barreres en-
tre la via pública i l’ascensor, exceptuant els que 
estiguin afectats estructuralment o se’ls  reque-
reixi  l’ús d’una plataforma elevadora. 

més de 16 habitatges sense ascensor hagin 
de disposar d’un projecte per instal·lar-ne, així 
com de suprimir les barreres entre l’ascensor i 
la via pública.

d’ascensors existents a Catalunya amb data 
31/12/2018 era de 196.086, dels quals 145.140 
estan instal·lats a la província de Barcelona. I a 
Barcelona ciutat, en concret: 55.219 instal·lacions 
(any 2018). 

l’Habitatge i Rehabilitació. Crèdits: O.Giralt/IMPU-Ajuntament de Barcelona i IMHR

JORNADA EUROPEA SOBRE LA 
DESCARBONITZACIÓ DELS EDIFICIS  Al llarg d’aquest mes de febrer que hem deixat enrere, al-

altra edició de la Marató d’Estalvi Energètic, una campanya-
proposta d’estalvi de consum (electricitat, aigua i gas) que, 
si bé en d’altres muncipis catalans ja ha arribat a la seva 
quarta edició, enguany a Barcelona ciutat ha arribat a la se-
gona edició (l’anterior es va celebrar al febrer de 2018). En 
l’edició de 2019, a Barcelona, hi ha participat un total de 

primera edició. En xifres, aquesta vegada l’Ajuntament de 
Barcelona ha aconseguit reduir la despesa energètica dels 

-

Aquests percentatges, traslladats a xifres més visibles, ens 
donen aquests resultats: es va deixar de consumir un total 
de 407.377 kWh d’electricitat; 5.779 m3 d’aigua i 815.978 
kWh de gas en els equipaments. O dit d’un altra manera i 
per a tenir-ne una imatge de referència: un estalvi que equi-
val al consum de 1.630 famílies de quatre membres en un 
mes pel que fa a l’electricitat, el de 516 famílies pel que fa a 
l’aigua, i el de 2.040 famílies pel gas. Obrint el ‘zoom’, però, 
i analitzant també les dades globals dels 120 equipaments 
(de 9 ajuntaments) a més de 9 departaments de la Genera-
litat de Catalunya repartits per ciutats que  hi han participat 
d’arreu del territori català, veiem que en aquesta edició s’ha 

532 tones de diòxid de carboni. 

de Barcelona i d’altres ciutats que també hi han participat): 
https://www.sostenible.cat/noticia/els-120-equipa-
ments-participants-a-la-iv-marato-estalvien-el-15-de-
nergia

Cada mes ens agrada donar un cop d’ull al que passa al 
‘cor’ d’Europa, i aquesta vegada, tornem a Bèlgica: L’EIT 
(European Institute of Innovation & Technology) va organit-

de la Unió Europea. És a dir, implicar-se en no generar més 
emissions de les que puguin absorbir els seus ecosistemes 
per mecanismes naturals. 
Aquesta jornada de debat ha estat emmarcada en l’adopció 

per a 2030, i perquè precisament l’any 2019 serà un any de-
cisiu per als estats membres per a decidir quines estratègies 
polítiques poden proporcionar resultats. Recordem que el 
‘Clean Energy Package’ de la UE va ser proposat per la Co-
missió Europea l’any 2016, i inclou 8 propostes legislatives 

Dit  això, es va arribar, entre d’altres conclusions: que d’una 

de negoci, i una solució és el préstec per a la rehabilitació/
renovació total adscrita a la propietat i no al privat i, per tant, 
permetre una perspectiva a llarg termini que sigui neces-
sària per a la recuperació d’aquestes inversions.
Cal, també, examinar la circularitat i la sostenibilitat dels 
materials de construcció, així com les consideracions so-
bre el carboni incrustat per a reduir l’impacte climàtic i am-
biental. De fet, diversos participants van destacar la neces-
sitat d’aconseguir enfocaments més ambiciosos, tant en 
l’aplicació de solucions com en l’establiment d’objectius i en 

-

i el rendiment d’aquests són extremadament rellevants a 
l’hora de prendre decisions informades i basades en proves.
https://www.climate-kic.org/news-insights/urban-transi-
tions/meeting-europes-building-renovation-challenge/

elaboració, com a pas previ del seu enviament a 
aquest grup de treball; per si volien fer algun ti-
pus d’observació. En aquest moment, restem a 
l’espera de les conclusions que se’n derivin de la 
mencionada elaboració.

Recordem que la Xarxa Metropolitana de 
Ciutats EDUSI uneix les quatre ciutats cata-
lanes que actualment estan desenvolupant 
l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sos-

Europeu de Desenvolupament Regional 

de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, per tal 
de millorar el coneixement i les sinèrgies dels 
diferents projectes que s’estan implementant 
en l’àmbit Metropolità. L’objectiu principal de la 
Xarxa és compartir experiències en l’àmbit de 
la gestió i els continguts dels projectes, gene-
rar dinàmiques de treball col·laboratives en les 
actuacions d’àmbit metropolità per a construir 

-
zar actuacions conjuntes de comunicació que 
ajudin a optimitzar recursos.

Per a més informació podeu consultar la pàgina 
web: edusi.barcelona


