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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
Ampliació de la 
convocatòria 2015 
d’ajuts a la rehabilitació 
d’habitatges
El passat 28 d’agost es va publicar al bOP 
l’anunci de la convocatòria de 2015 per a la 
concessió de subvencions per a la rehabili-
tació d’edificis residencials i d’habitatges de 
l’Àrea Metropolitana de barcelona. L’import 
que s’hi destina són més de 4MEUR, dels 
quals 3MEUR es destinaran a cobrir actua-
cions de l’annex 2.3 de la mateixa convo-
catòria, i la resta es destinarà a la totalitat 
de les actuacions previstes a dita convo-
catòria. A més de la documentació que 
s’especifica a les Bases, els interessats 
han d’aportar una declaració responsable 
de cara a la justificació de les subvencions; 
així com un certificat de la comunitat de 
propietaris que especifiqui si els locals 
participen o no en les despeses d’execució 
de les obres. El termini per a la sol·licitud 
d’ajuts finalitza el 29 de gener de 2016.

LLEGIR MÉS

Aprovació del decret 
que estableix el CV 
dels títols de grau mitjà 
d’obres d’interior, 
decoració i rehabilitació
Amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats de qualificació professional 
de diversos sectors, el Govern català ha 
aprovat recentment els currículums dels 
títols de grau superior de sistemes de tele-
comunicacions i informàtics i de grau mitjà 
d’obres d’interior, decoració i rehabilitació. 
La durada d’aquest cicle és de 2.000 hores i 
s’inscriu dins la categoria d’Edificació i Obra 
civil. La competència general d’aquest se-
gon títol consisteix a organitzar i executar, 
principalment, els acabats de construcció 
en obra nova, reforma i rehabilitació. El cu-
rrículum també incorpora continguts relatius 
a la utilització de nous materials i de prefa-
bricats i a la construcció d’infraestructures 
intel·ligents, aportant solucions per a millo-
rar el confort dels usuaris.

LLEGIR MÉS

QUAtRE tèCniQUES 
Per a la Rehabilitació 
de façanes 
Aquest mes, el blog de l’ObRA s’endinsa 
–entre d’altres temes- a les diferents op-
cions que tenim a l’hora de rehabilitar la 
façana d’un edifici. 

A diferència de les tècniques que 
s’empreaven fa uns anys, ara s’estan im-
posant unes solucions que advoquen per 
l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic. 

Així, aquestes noves opcions són: sistema 
d’enfoscat mitjançant morter de ciment (és 
l’acabat més habitual en façanes de baix 
pressupost); sistema d’enfoscat monocapa 
(amb interessants propietats impermea-
bles i transpirables, i una mica millor que 
l’anterior); el sistema d’aïllament tèrmic 
per a l’exterior (més conegut per les sigles 
‘etics’, en anglès); o l’innovador ‘façanes 
ventilades’, que presenta excel·lents pres-
tacions tèrmiques i acústiques.

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

- L’ENvOLUpaNT TèRMICa: SOLUCIONS DE REhabILI-
TaCIó ENERGèTICa. Del 21 al 29 de setembre de 2015. 
Termini d’inscripció el dia 21 de setembre de 2015. 

MÉS INFORMaCIó

- GESTIó D’EqUIpS DE TREbaLL aMb REvIT I pLaNI-
FICaCIó D’ObRa aMb NavISwORkS. Segona quinzena 
de setembre. 

MÉS INFORMaCIó

- EFICIèNCIa ENERGèTICa EN EDIFICIS. Del 14 d’octubre 
al 19 de novembre de 2015. Termini d’inscripció el dia 7 
d’octubre 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

- MàSTER EN REhabILITaCIó EN EDIFICaCIó. Del 20 
d’octubre de 2015 al 21 de juliol de 2016.

MÉS INFORMaCIó

- pOSTGRaU bIM MaNaGER. Del 23 d’octubre de 2015 al 
16 de juliol de 2016.

MÉS INFORMaCIó

ESCOLa SERT - COaC

- pOSTGRaU pROjECTaNT L’hOTEL DEL SEGLE XXI. 
Del 28 d’octubre de 2015 al 23 de març de 2016.

MÉS INFORMaCIó

- pOSTGRaU INTERNaCIONaL. L’aRqUITECTURa DE 
L’hOSpITaL DEL SEGLE XXI. La(h)b LabORaTORI 
D’aRqUITECTURa hOSpITaLàRIa baRCELONa. Del 5 
d’octubre al 2 de desembre de 2015.

MÉS INFORMaCIó

- CàLCUL D’ESTRUCTURES EN REhabILITaCIó: FONa-
MENTS, MURS I pILaRS (4a EDICIó). Del 2 d’octubre al 6 
de novembre de 2015.

MÉS INFORMaCIó

- REhabILITaCIó ENERGèTICa D’EDIFICIS EXISTENTS: 
CàLCULS I CaS pRàCTIC (3a EDICIó). Del 29 d’octubre 
al 10 de desembre de 2015.

MÉS INFORMaCIó

ZIGURaT E-LEaRNING

- MàSTER D’ESTRUCTURES D’EDIFICaCIó aMb CYpE. 
Del 25 de novembre del 2015 al 23 de novembre de 2016.

MÉS INFORMaCIó

- MàSTER DE CIMENTaCIONS I ESTRUCTURES DE CONTEN-
CIó. Del 23 de setembre de 2015 al 21 de setembre de 2016.

MÉS INFORMaCIó

- MàSTER D’ESTRUCTURES D’EDIFICaCIó: REhabI-
LITaCIó I paTOLOGIa baSaDa EN INTERvENCIONS 
REaLS. Del 7 d’octubre de 2015 al 5 d’octubre de 2016.

MÉS INFORMaCIó

- MàSTER MEp aMb TECNOLOGIa bIM, aMb EFICIèN-
CIa ENERGèTICa, SOSTENIbILITaT, ObRa NOva, RE-
habILITaCIó I INSTaL·LaCIONS. De l’11 de novembre de 
2015 al 9 de novembre de 2016.

MÉS INFORMaCIó

- MàSTER bIM MaNaGER. Del 21 d’octubre de 2015 al 19 
d’octubre de 2016.

MÉS INFORMaCIó

nOtÍCiES
LLEI 13/2015 dE REFORmA dE LA LLEI hIPOTEcàRIA 
I dE LA dEL cAdASTRE

El proper 1 de novembre entrarà en vigor (amb 
l’excepció d’algun precepte concret), la Llei 13/2015 
de reforma de la llei hipotecària i de la del cadas-
tre. La nova llei intenta conciliar i harmonitzar, a 
través de la seguretat jurídica que proporciona el 
registre de la propietat i la seva coordinació i intero-
perabilitat amb el cadastre, i d’altres sistemes pú-

blics d’informació territorial, els interessos públics 
i privats que conflueixen sobre el territori. A parer 
d’alguns experts juristes, aquest nou text suposa un 
gran avenç pel que fa a procediments, garanties i 
efectes en la delimitació geogràfica de les finques 
registrals i la seva coordinació amb el cadastre. 
Però, segons els mateixos observadors, no seria 
just ocultar que també té tres importants mancan-
ces; les dues primeres per una escassa ambició, i 
la última per un injustificat recel. La primera: la llei 
no posa cap restricció a què es puguin seguir ins-
crivint vendes o hipoteques de finques respecte de 
les que ni el registrador ni els tercers saben ubicar-
les sobre el terreny, per posar un exemple. Una se-
gona: perquè no posa cap restricció al fet que una 
vegada assolida la coordinació cadastre-registre 
respecte d’una finca concreta, aquesta coordina-
ció es pugui perdre fàcilment i per qualsevol causa 
sobrevinguda; i finalment: perquè fins i tot quan la 
base cadastral no és correcta (o no existeix), posa 
excessives i injustificades restriccions a la inscrip-
ció, a la publicitat formal i als efectes jurídics de les 
bases gràfiques alternatives a la cadastral.  

LA REhAbILITAcIó d’ESTRUcTURES
motor de la construcció a l’Estat espanyol

DEStACAtS

Des de 2011, la rehabilitació d’habitatges s’ha convertit en una àrea clau per a pal·liar les conseqüències 
de la caiguda del sector, i incrementar d’aquesta manera les possibilitats de trobar una feina relacionada 
amb la construcció.  

En aquest context, Josep Baquer, responsable de l’Área de Rehabilitació de l’ACE (Associació de Con-
sultors d’Estructures), preveu que s’acosten bons temps per a aquells tècnics que es dediquin a la rehabi-
litació d’estructures. Segons Baquer, “fa 10 anys, la rehabilitació d’estructures ens ocupava als tècnics el 
15-20 % de la nostra activitat professional. Al caure en picat l’obra nova, aquest percentatge va pujar fins 
arribar, en alguns casos, al 100%”.

Dels 25,2 milions d’habitatges que hi ha a l’Estat espanyol, menys del 5% compleix  amb els requisits 
del Codi Tècnic d’Edificació; per això, el Ministerio de Fomento ha comunicat que invertirà 2.421 milions 
d’euros en el Plan de Vivienda, i que anirà destinat en bona part a la rehabilitació d’aquells edificis que 
hagin estat construïts abans de 1981. 

La bona notícia és que aquesta mesura podria afavorir la creació de 105.000 llocs de treball al llarg de 
quatre anys. 
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