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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

NOUS AJUTS PER A LA REDACCIÓ DE L’ITE - CONSORCI 
DE L’HABITATGE DE  BARCELONA
El consorci de l’Habitatge de barcelona ha ampliat la dotació econòmica de la convocatòria 2015, destinant un total de 36,9 
milions d’euros per a atorgar subvencions per a la rehabilitació del parc d’habitatges de barcelona i també per als ajuts espe-
cífics dels barris de Canyelles i Sud-oest del Besòs.

A més el consorci ha establert una nova línia d’ajuts per tal de possibilitar a les comunitats de Propietaris, l’encàrrec i la re-
dacció de l’Informe Tècnic de l’Edifici (ITE)...

LLEGIR MÉS

Escriu-nos a: info@obrabcn.cat

VOL FER UNA VISITA gUIAdA 
PERSONALITZAdA?

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

FORMACIÓ

GREMI DE CONSTRUCTORS

- REvIT-aRqUITECTURE I aMIDaMENTS aMb bIM. Del 2 
al 30 de setembre de 2015. Termini d’inscripció el dia 24 de 
juliol de 2015. 

MÉS INFORMaCIÓ

- EFICIÈNCIa ENERGÈTICa EN EDIFICIS. Del 14 al 19 de 
setembre de 2015. Termini d’inscripció el dia 2 de setembre 
de 2015. 

MÉS INFORMaCIÓ

- L’ENvOLUPaNT TÈRMICa. SOLUCIONS DE REHabILI-
TaCIÓ ENERGÈTICa. Del 21 al 29 de setembre de 2015. 
Termini d’inscripció el dia 10 de setembre de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

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

CaaTEEb

- INTERvENCIÓ EN aRCS, vOLTES I CÚPULES. Del 15 al 
22 de setembre de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

ZIGURaT E-LEaRNING

- CONCEPTOS PRáCTICOS DE ESTRUCTURaS. Del 8 al 
29 de juliol de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

- aRqUíMEDES. MEDICIONES y PRESUPUESTOS. Del 22 
de juliol al 5 d’agost de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

- bIM a 1 – MODELO DIGITaL (REvIT y aRCHICaD). Del 8 
al 29 de juliol de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

- CyPE 3D. CáLCULO DE UNa NavE INDUSTRIaL. Del 8 
al 29 de juliol de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

- CáLCULO DE INSTaLaCIONES CON CyPECaD MEP 
ZERO. Del 8 al 22 de juliol de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

- CyPECaD ZERO INTERNaCIONaL. Del 8 al 22 de juliol 
de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

- CyPECaD ZERO INTERNaCIONaL. Del 22 de juliol al 5 
d’agost de 2015.

MÉS INFORMaCIÓ

NOTÍCIES

MOdIFIcAcIó dEL LLIbRE cINqUè dEL ccc
El passat 20 de juny entrava en vigor el text que modifica el Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals. Amb aquesta modificació – on bàsicament es posen al dia qüestions relatives a 
la propietat horitzontal- es vol donar solució a gran part dels problemes manifestats, així com corregir 
imprecisions, disfuncions o contrasentits que emanaven de l’anterior norma. 

Les principals novetats són: la delegació del vot i la representació o aclariment de la sol·licitud de su-
pressió de barreres arquitectòniques; a més, s’han actualitzat les notificacions de les convocatòries i els 
acords, mitjançant eines telemàtiques, que facilitaran la gestió i el funcionament de les comunitats de 
propietaris; l’eliminació d’una segona convocatòria i la potenciació de l’arbitratge, afavorint la resolució 
extrajudicial dels conflictes. 

D’altres novetats: respecte del fons de reserva, el nou redactat estableix que cap propietari tindrà dret 
a reclamar la seva devolució en el moment de la venda del seu element privatiu; o que els òrgans de 
govern de la comunitat es reparteixen en la presidència, la secretaria i la junta de propietaris; i desapa-
reix com a tal l’administració.

I un apunt final: la junta de propietaris es constituirà sigui quin sigui el nombre de propietaris que con-
corrin i les quotes de les que siguin titulars o representants.

JORNAdA SObRE LA REHAbILITAcIó d’EdIFIcIS I LES NOVETATS  
EN LA NOVA INSPEccIó TècNIcA dELS EdIFIcIS

L’APcE va organitzar i acollir a la seva seu una jornada informativa en la que, girant a l’entorn del nou 
decret 67/2015 de 5 de maig, diversos ponents provinents d’institucions públiques (Ministerio de Vivien-
da i Generalitat de Catalunya), com d’empreses privades (Gas Natural, Zardoya Otis, AXA o Applus), 
van aportar el seu criteri professional en àmbits com les solucions energètiques aplicades als habitat-
ges, la rehabilitació d’edificis en ascensors; les cobertures asseguradores en rehabilitació d’edificis; o 
el tractament de la rehabilitació dels edificis en el Codi Tècnic de l’Edificació, entre d’altres.

Recordem que el recent decret regula la conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis 
d’habitatges, i enguany compta com a eines essencials com les inspeccions tècniques i el Llibre de 
l’edifici. 

Així mateix, també té en compte les disposicions de la Llei estatal de rehabilitació, regeneració i renova-
ció urbanes, sense oblidar que el marc competencial estatutari actual li atorga aquestes competències 
al Govern català. 

Un altre aspecte que cal subratllar: alguns dels requisits del nou decret són més exigents que el marc 
estatal (per exemple: la caducitat de les inspeccions). O una altra de les novetats: la inclusió dels habi-
tatges unifamiliars, ja que s’ha detectat que aquests immobles presenten un nivell alt d’incidències en 
els nuclis antics de les ciutats.
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