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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:

BREUS
BBBARCELONA 
2015 
CONSTRUMAT
La Rehabilitació i la Sostenibilitat torna-
ran ser altres dels grans protagonistes 
del Saló Internacional de la construc-
ció de Fira de barcelona. En l’àmbit de 
la rehabilitació, es duran a terme tot 
tipus d’accions de sensibilització dirigi-
des tant als professionals com al públic 
en general mentre...

LLEGIR MÉS

ESTRATEGIES PEL 
FINANÇAMENT DE 
LA REHABILITACIÓ
Publicació on es realitza un diagnòstic 
dels diferents elements que s’han de 
tenir en compte per desenvolupar les 
estratègies de finançament que con-
verteixin tota la potencialitat de l’estalvi 
energètic en l’edificació, en una realitat 
i en projectes accessibles als diferents 
segments de consumidors.

LLEGIR MÉS

OBSERVATORIO 
DE LA VIVIENDA Y 
SUELO. 
Butlletí Núm. 11
Aquest nou butlletí estadístic de 
l’Observatori d’Habitatge i Sòl correspo-
nent al tercer trimestre de 2014, manté 
l’estructura i continguts de l’anterior, i re-
cull les principals dades publicades pels 
diferents organismes i entitats...

LLEGIR MÉS

VOLs FER UNA VIsITA 
PERsONALITZADA?

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

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

VIsITA gUIADA A LEs ObREs DE REhAbILITAcIó DE LA 
LLEIALTAT sANTsENcA

El dimarts 24 de març, a les 16,00 h., l’associació ObRA ha organitzat una visita guiada a les obres de 
rehabilitació que s’estan realitzant a la Lleialtat Santsenca. 

La visita programada admetrà un màxim de 25 assistents i serà gratuïta. La petició d’inscripció cal fer-la 
abans del 13 de març, al mail info@obrabcn.cat fent constar el nom, professió, DnI, email i telèfon. Es 
respectarà rigorosament l’ordre d’inscripció i es comunicarà als interessats la seva admissió

L’edifici de l’antiga cooperativa la Lleialtat Santsenca, està protegit pel catàleg de patrimoni de la Ciutat. An-
tigament l’edifici havia estat una cooperativa, que posteriorment es va convertir en una fàbrica de torrons en 
planta baixa, i una discoteca en la planta primera. Va ser construït l’any 1927, i és obra de l’arquitecte Josep 
Alemany. Té una superfície de 1.650 m2 repartits entre les dues plantes, en una edificació d’estil eclèctic 
que fa cantonada. Constitueix un referent més, de l’arquitectura de finals del noucentisme que es va posar 
de moda arran de l’Exposició del 29.

El programa funcional de la rehabilitació permet un conjunt de nous usos destinats a esdevenir un espai 
obert a tot tipus de propostes socioculturals, de la mà de les diverses entitats i associacions del mateix barri. 
Finalitzades les obres d’adequació, es disposarà d’un gran espai de relació amb servei de bar, una sala 
polivalent, una sala-taller, àrees d’assaig, un centre de documentació i investigació, espais per joves i per 
nens, sales multimèdia i de reunió, i zones de serveis.

DESTACATS

FORMACIÓ
CAATEEB

- ESTINTOLAMENTS. CASOS PRÀCTICS. Del 4 al 11 de 
març de 2015.

MÉS INFORMACIÓ

- LLICÈNCIES D’ACTIVITAT (LLICÈNCIES AMBIENTALS). 
Del 11 de març a l’1 d’abril de 2015.

MÉS INFORMACIÓ

ESCOLA SERT - COAC

- REHABILITACIÓ D’INSTAL·LACIONS. 8A EDICIÓ. Del 6 
al 13 de març de 2015.

MÉS INFORMACIÓ

- INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ INTEGRADA EN REHABILI-
TACIÓ. 8A EDICIÓ. Del 20 de març al 10 d’abril de 2015.

MÉS INFORMACIÓ

- TÈCNIQUES DE REFORÇ DE PILARS, BIGUES I FORJATS. 
4A EDICIÓ. Del 23 març al 26 de maig de 2015.

MÉS INFORMACIÓ

CURSOS 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  

MÉS INFORMACIÓ

NOTÍCIES
NOU ImPULs A LA REhAbILITAcIó.
Durant l’any 2014 el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, va simplificar i potenciar els ajuts a la rehabi-
litació, amb la voluntat de potenciar aquesta activitat en el conjunt de la ciutat. Des d’ObRA es va crear 
una comissió per treballar conjuntament amb els serveis municipals les característiques d’aquesta nova 
convocatòria, que posteriorment ha estat prorrogada per l’any 2015, i que a hores d’ara i veient el número 
de sol·licituds rebudes, ja podem avançar que s’hi ha produït una notable inflexió pel que fa a l’interès de la 
ciutadania per la nova oferta municipal, i conseqüentment en l’activitat rehabilitadora. 

Les sol·licituds rebudes s’han incrementat un 180%, i han anat creixent mes a mes. Actualment entre les 
dues convocatòries de 2014 i 2015, s’han rebut un total de 875 sol·licituds, i s’han iniciat 162 obres, de les 
quals 10 han finalitzat. Estarem amatents per confirmar enguany, aquestes expectatives tan favorables.

Recordem que els ajuts ara vigents són els següents:

Lloc on es poden sol·licitar: Xarxa d’Oficines de l’Habitatge 
Per a més informació, es pot consultar: www.bcn.cat/habitatge o www.consorcihabitatgebcn.cat

Programa Percentatge subvenció Topall per actuació

Eficiència energètica 50% 60.000€

Accessibilitat 50% 60.000€
Patologies Estructurals 50% Sense Topall

Elements comuns 25% 60.000€
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