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OBRA neix per potenciar 
la innovació, la promoció 
i la difusió de la rehabi-
litació d'edificis i amb la 

voluntat de ser punt 
de trobada dels principals 

actors de la ciutat de 
Barcelona que interactuen 

en aquest àmbit.

SociS fuNDaDoRS:

VOLs FER UNA VIsITA 
PERsONALITZADA?

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

BREUS
PatiohaUSS SEvilla: 
Primer premi en el iii Concurs 
iberoamericà Passivhaus

Estacionament gratuït 
en zona de càrrega i descàrrega 
Una molt bona notícia per als professionals de la rehabilitació ar-
quitectònica que hagin de treballar amb vehicle a la nostra ciutat: el 
Gremi de constructors d’Obres de barcelona i la Direcció de Serveis 
de Mobilitat de l‘Ajuntament de barcelona han establert un acord 
mitjançant el qual aquelles empreses que formen part de la comissió 
de RiME poden gaudir de l’autorització corresponent per poder es-
tacionar un màxim de dues furgonetes en zones de càrrega i descà-
rrega al llarg de tota la jornada laboral. El permís va dirigit a aquelles 
empreses que realitzen habitualment treballs d’urgència (ruptura de 
baixants en habitatges i edificis en general, reparacions vàries en 
ascensors, proteccions de façanes i balconades, apuntalament, pre-
ventiva d’interiors, etc.).  

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

FoRMaCiÓ
GREMI DE CONSTRUCTORS

El Gremi de constructors d’Obres de barcelona ofereix de for-
ma continuada tot un ventall de cursos subvencionats (gratuïts). 
Són places limitades, reserveu la vostra al telèfon 932 659 430 
o bé al correu electrònic formacio@gremi-obres.org

- PlaNIfICaCIó BIM – INTEGRaCIó BIM 4D aMB SyN-
ChRO PRO. Dijous 17 de desembre de 2015. 

MÉS INfORMaCIó

- REvIT INTERMEDI (DOCUMENTaCIó I TaUlES). Del 10 al 
22 de desembre de 2015.

MÉS INfORMaCIó

- REvIT avaNçaT PER a la CONSTRUCCIó. Del 19 al 28 
de gener de 2016. 

MÉS INfORMaCIó

- ExTRaCCIó D’aMIDaMENTS D’UN MODEl BIM. De l’1 
al 8 de febrer de 2016. 

MÉS INfORMaCIó

CaaTEEB

- aUTODESk REvIT. NIvEll I. BIM (BUIlDING INfORMaI-
TON MODElING). Del 19 de gener al 9 de febrer de 2016.

MÉS INfORMaCIó

- llICèNCIES D’aCTIvITaT (llICèNCIES aMBIENTalS). 
Del 25 de gener al 3 de febrer de 2016.

MÉS INfORMaCIó

- IMPlaNTaCIó D’aSCENSORS EN EDIfICIS ExISTENTS. 
Del 27 de gener al 3 de febrer de 2016.

MÉS INfORMaCIó

ESCOla SERT - COaC

- REhaBIlITaCIó ENERGèTICa D’EDIfICIS ExISTENTS: 
CàlCUlS I CaS PRàCTIC (3a EDICIó). Del 10 de desem-
bre de 2015 al 28 de gener de 2016.

MÉS INfORMaCIó

EsPAI DE REhAbILITAcIó A LA FIRA DE LA cANDELERA 
DE MOLINs DE REI 

DEStaCatS

Coincidint amb la celebració –del 5 al 7 de febrer propers- de la Fira de la Candelera, l’Agrupació de la Cons-
trucció de Molins de Rei, posa en marxa una iniciativa, conjuntament amb el Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques, que consistirà en la promoció de tots aquells aspectes que envolten la rehabili-
tació d’edificis, donant oportunitat a totes aquelles empreses que vulguin promocionar els seus productes i 
serveis; tot, aprofitant el recinte on se celebra el tradicional concurs de paletes de Molins de Rei.

Per a l’ocasió està prevista la instal·lació d’una sèrie de casetes firals que seran ocupades pels dife-
rents industrials on exposaran els seus productes i podran explicar als visitants del certamen la qualitat 
d’aquests. A tot això cal afegir-hi, que en aquest mateix edifici, i per a ensenyar les tècniques antigues 
de la construcció es realitzarà una mostra d’oficis antics que anirà variant en les properes edicions. Així, 
enguany es preveu realitzar la mostra en base a la forja tradicional i els esgrafiats, amb demostracions 
de l’ofici per professionals reconeguts, i també oferint als visitants realitzar petits tallers relacionats amb 
aquestes tasques.    

NotÍCiES
LA sENsIbILITZAcIó PER L’EFIcIèNcIA ENERgèTIcA EsDEVé 
PRIORITàRIA EN LA DEMANDA D’AjUTs A LA REhAbILITAcIó

La darrera convocatòria d’ajuts per a la rehabilita-
ció d’habitatges a la ciutat de barcelona ha des-
tacat per la simplificació dels tràmits a realitzar, i la 
unificació i augment dels percentatges dels ajuts. 
A més, incorporava els suggeriments i les millores 
resultants de les reflexions fetes amb anterioritat 
dins del marc de l’ObRA.  

Així, amb el balanç de les actuacions fetes (fins a 
novembre de 2015) podem afirmar que ha tingut 
molt bona acceptació entre la ciutadania, especial-
ment pel que fa a la conscienciació dels beneficis 
que aporta l’eficiència energètica. 

El 2015, per exemple, s’han concedit ajuts per un 
import de 23MEUR, inversió que ha contribuït a 
millorar un parc de 500 edificis. A més, algunes 
de les dades més importants que volem desta-
car del període (2014-2015) són: l’augment de 
demanda, ja que s’han registrat 1.724 sol·licituts 
d’expedients, fet que ha suposat que 28.302 famí-
lies s’hagin beneficiat dels ajuts, amb una inversió 
privada de 140 milions d’euros i una subvenció es-
timada de 54 MEUR.  

Amb aquestes dades al davant, veiem que hi ha 
hagut un augment de la demanda, ja que s’ha 
passat de les 782 corresponents a 2014 a 897 el 

2015. D’aquest sumatori, el 51% de l’import de les 
obres s’ha destinat a obres de patologies estructu-
rals amb eficiència energètica (bàsicament al barri 
de Canyelles, al districte de Nou Barris); i, del to-
tal d’expedients resolts (538), 135 tenen a veure 
amb obres comuns amb eficiència energètica; se-
guit d’obres comuns, i d’ajuts per a la instal·lació 
d’ascensors amb eficiència energètica.

Finalment, i pel que fa a la distribució territorial de 
l’import de la subvenció, el 55% dels ajuts s’han 
destinat, fins a data d’avui, a Nou Barris; i a conti-
nuació l’Eixample (10%), i Ciutat Vella (9%).

Tenim la voluntat de seguir millorant aquests ajuts 
i entre tots, Ajuntament de Barcelona, professio-
nals i ciutadans prendre consciència de la impor-
tància  de rehabilitar  el parc d’habitatges de la 
ciutat. A part de mantenir-lo, hem de garantir la 
seguretat arquitectònica.  

És important tenir un bon coneixement dels ajuts 
a la rehabilitació . no tan sols  com es pot renovar 
una façana, sinó la totalitat de millores a l’habitatge, 
i com repercutirà en la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes, convertint l’edifici o l’habitatge en un espai 
més segur, més accessible i més eficient.  

agència de l’habitatge de Catalunya: 
Propugnant l’exemple per a una 
millor eficiència energètica  
Aquest mes de desembre van finalitzar les obres d’instal·lació de les 
plaques solars fotovoltaiques que revesteixen la coberta de la seu 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ubicada en un edifici de 
l’anomenada ‘Illa Eficient’ (carrers de Gran Via, Diputació, Viladomat 
i Calàbria, a la nova Esquerra de l’Eixample). Així, la implementació 
d’aquesta tecnologia permetrà produir electricitat que cobrirà el 2% 
de les necessitats de l’edifici. El cost total de la instal·lació és d’uns 
80.000 euros; uns 14.000 aniran a càrrec de la mateixa Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, que es retornaran en la producció elèctrica 
que s’estalviarà en aproximadament 7 anys. El projecte s’ha pogut 
fer gràcies a la col·laboració amb la Universitat Autònoma de bar-
celona –a través del grup de recerca BEG-INCERS-, i amb finança-
ment de la comissió Europea. 

Els 7 membres del jurat del III concurs Iberoamericà van acor-
dar concedir-li un primer premi a la proposta ‘PatiohaussSevilla’, 
de l’autor Juan Manuel castaño. 

La junta ha destacat d’aquest treball l’adaptació de la casa pati 
andalusa a Passivhaus, el valor de reconèixer i inspirar-se en la 
tradició constructiva de climes càlids, que amb mesures passi-
ves aconsegueix alts graus de confort, i al mateix temps millora 
la solució tradicional amb gruixos d’aïllament no habituals. 

Així mateix, l’alta qualitat dels treballs presentats s’ha vist reflec-
tida en la concessió d’un segon reconeixement traduït en dos 
accèsit, que s’atorguen ex aequo. 

Aquests són: ‘Façana solar en rehabilitació passiva’, de Josep 
Bunyesc; i ‘Larixhaus: els tres porquets i el llop ferotge’. En 
aquest primer, el material empreat no és d’origen natural , però 
amb poc pes i poc gruix, aconsegueix unes prestacions excep-
cionals en la rehabilitació. Mentre que a ‘Larixhaus’, la fusta i la 
palla proporcionen un alt nivell d’eficiència energètica.

llEGIR MÉS

Foto vía: http://www.castanoyasociados.com/edificios-passivhaus/patiohaus-sevilla/

Els desitgem
Bones Festes 

i un Feliç any 2016
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