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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
Incentivant la 
Rehabilitació...a 1€! 
Fa unes setmanes, la pàgina del blog 
de la immobiliària del grup bbVA (ban-
co bilbao Vizcaya Argentaria) sorprenia 
amb una curiosa notícia. El text remetia 
en qüestió a la iniciativa del consistori del 
poble francès de Roubaix que ha adquirit 
vivendes que ara ven a canvi d’un euro i 
un compromís: aquell que compri aquest 
immoble es compromet a rehabilitar-lo. 
A Roubaix és previst que, a més de fixar 
terminis similars per als futurs compra-
dors, tinguin l’obligació de presentar els 
respectius projectes de reforma. A l’Estat 
espanyol, per exemple, existeixen ofertes 
semblants (conca o Pontevedra), tot i es-
tar ubicades en entorns rurals. Aquesta 
–aparentment ganga- té el seu atractiu en  
la possibilitat de convertir-se en propietari 
per una inversió menor i, sense deixar de 
banda, que és una manera de reactivar el 
mercat de la rehabilitació.

LLEGIR MÉS

Marcs normatius:
comprendre la ITE
L’Escola Sert de barcelona celebrarà, el 
proper dilluns 26 d’octubre, un curs de 20 
hores de durada adreçat a aquells tècnics 
que vulguin afrontar amb solvència pro-
fessional els reptes que planteja el marc 
normatiu que regularà la nova Inspecció 
Tècnica d’Edificis dins l’àmbit català. A 
més d’aquest objectiu principal, el curs 
versarà sobre reconèixer i avaluar l’estat 
de conservació d’edificis d’habitatges 
existents; saber redactar l’informe ITE i 
els documents vinculats; així com tractar 
els processos que se’n puguin derivar. 
El conjunt de temes que es tractaran en 
aquest curs aniran des de l’anterior pro-
tocol d’inspecció d’edificis d’habitatges 
(1993-2015), passant per la responsabi-
litat del tècnic o la mediació i comunicació 
en Comunitats de Propietaris, fins a sa-
ber què es el llibre de l’edifici existent, o 
elaborar un pla estratègic d’intervencions 
(curt, mig i llarg termini).

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

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 EN fACILITy MANAGEMENT. Del 23 d’octubre 
de 2015 al 27 de febrer de 2016.

MÉS INfORMACIó

ESCOLA SERT - COAC

- MàSTER PROfESSIONAL EN REhABILITACIó SOSTE-
NIBLE. Del 6 de novembre de 2015 al 8 d’abril de 2016.

MÉS INfORMACIó

- POSTGRAU PROjECTANT L’hOTEL DEL SEGLE XXI. 
Del 28 d’octubre del 2015 al 23 de març de 2016.

MÉS INfORMACIó

- POSTGRAU EN REhABILITAR DES DE L’ESTRUCTURA 
(CURS ON LINE, 5a EDICIó). Del 16 de novembre de 2015 
al 4 de juliol de 2017.

MÉS INfORMACIó

- CàLCUL D’ESTRUCTURES EN REhABILITACIó: fONA-
MENTS, MURS I PILARS (4a EDICIó). Del 16 d’octubre al 
20 de novembre de 2015.

MÉS INfORMACIó

- BIM MEP MANAGEMENT (GESTIó DE PROjECTES 
D’INSTAL·LACIONS AMB SISTEMES BIM). De l’11 de no-
vembre de 2015 al 9 de març de 2016.

MÉS INfORMACIó

- BIM STRUCTURE MANAGEMENT (GESTIó DE PROjEC-
TES D’ESTRUCTURES AMB SISTEMES BIM). De l’11 de 
novembre de 2015 al 9 de març de 2016.

MÉS INfORMACIó

- BIM fACILITy MANAGEMENT (GESTIó D’EDIfICIS AMB 
SISTEMES BIM). De l’11 de novembre de 2015 al 9 de març 
de 2016.

MÉS INfORMACIó

- BIM PROjECT MANAGEMENT (GESTIó DE PROjEC-
TES AMB SISTEMES BIM). De l’11 de novembre de 2015 
al 9 de març de 2016.

MÉS INfORMACIó

- PLANTEjAMENTS BàSICS I INTERPRETACIó DE LES 
PATOLOGIES. EL LLENGUATGE DE LES ESqUERDES. 
EL COMPORTAMENT DELS MURS (5a EDICIó) (M1 DEL 
POSTGRAU REhABILITAR DES DE L’ESTRUCTURA) . 
Del 16 de novembre de 2015 al 22 de febrer de 2016.

MÉS INfORMACIó

- BIM DESIGN MANAGEMENT (GESTIó DE DISSENy DE 
PROjECTES AMB SISTEMES BIM). De l’11 de novembre 
de 2015 al 9 de març de 2016.

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

DIBA

- LA REhABILITACIó DEL PARC RESIDENCIAL EN CLAU 
ENERGèTICA. Del 15 al 29 d’octubre de 2015.

MÉS INfORMACIó

NOTÍCIES
REhAbILITANT PATRImONI hISTòRIc A LA SAgRERA

A principis de setembre, l’empresa municipal bIM/
SA va començar les obres de rehabilitació i am-
pliació de la Torre de la Marquesa, un petit palau o 
casa d’indians construïda el segle XIX. 

L’edifici històric, d’estil neoclàssic, està ubicat al 
carrer de berenguer de Palou, 52-62, al districte 
de Sant Andreu, al costat del corredor ferroviari de 
La Sagrera, i es convertirà –gràcies a aquests tre-
balls de millora- en un nou equipament municipal 
obert a tots els ciutadans, i en especial als veïns, 
ja que acollirà un casal de barri i també serà la seu 
de l’Associació de Veïns de la Sagrera. L’edifici 
també comptarà amb diferents espais com tallers, 
sales polivalents, despatxos i magatzems. L’obra 
abasta una superfície de més de 1.000 m2, i el 

projecte, dissenyat per IF Arquitectes, té un cost 
d’adjudicació d’1.927.332,03€.

Un dels objectius principals d’aquest adecen-
tament urbà és recuperar la imatge original de 
l’edifici; nau, que per cert, representa l’únic element 
mantingut d’un conjunt de naus industrials que es 
van enderrocar; per aquest motiu, es mantindrà el 
volum i es farà una adaptació de l’estructura. Tam-
bé es construirà un nou volum adossat a l’edifici 
existent que n’ampliarà la superfície en planta 
baixa. A més, es durà a terme una nova distribució 
interior, acabats i instal·lacions, així com la pavi-
mentació i enjardinament de l’espai exterior asso-
ciat a l’edifici. Es preveu que les obres finalitzin a 
principis de 2017.

bALANç dE L’úLTIm ESmORZAR dE LA RimE  

DESTACATS

En el darrer esmorzar de la comissió de Rehabilita-
ció i Manteniment d’Edificis (RiME), celebrat el pas-
sat dia 1 d’octubre, es van debatre diverses qües-
tions d’actualitat i d’interès, tant per a les empreses 
rehabilitadores del gremi com per als representants 
d’altres actors de l’activitat. 

Es van posar sobre la taula propostes de solucions 
tècniques, l’afectació per canvis recents de legis-
lacions, inquietuds o recomanacions diverses, tot 
passant per l’enorme potencial -alhora que ferma 
aposta- des del Gremi de constructors del que re-
presenten els nous canals de comunicació per al 
sector, en especial el blog ‘Espai Rehabilitació’. 
Heus ací els punts de l’ordre del dia i què es pro-
posà: es va començar amb els consells del product 
manager del Grup Parex, Antonio Martos, qui des-
tacà que els SATE (Sistemes d’Aïllament Tèrmic) 
són una solució energètica amb un enorme poten-
cial, i reiterant que els propietaris entenguin aques-
ta opció tècnica com una vertadera inversió que a 
la llarga reverteix en estalvi. 

Va continuar el programa Ignasi Puig, Secretari de 
la cambra de contractistes d’Obres de barcelona, 
que va aprofondir en el que suposarà l’aplicació del 
RD 773/2015, reforma que entrarà en vigor el pro-
per 5 de novembre, i que elimina l’obligatorietat de 
classificació dels contractistes en els contractes de 
serveis (apartat interessant per a saber com afecten 
els canvis de la Llei de Contractació Pública a les 
Pimes); un tercer bloc va versar sobre la negociació 
i les oportunitats que es presenten entre sindicats i 
empreses amb motiu de la finalització del Conveni 
Col·lectiu de Treball de la Indústria de la Construc-

ció i Obres Públiques de la Província de Barcelona. 
Un quart aspecte va tenir com a protagonisme la 
nova composició del Govern municipal de la ciutat 
i les inquietuds que es generen envers el sector de 
la rehabilitació constructiva. 

També es es va aprofitar la participació de mem-
bres de la RiME a la Junta Arbitral de consum de 
catalunya, així com de les experiències viscudes 
en aquest organisme administratiu, per a recoma-
nar solucionar els problemes amb el consumidor i 
evitar així un litigi en el qual les empreses construc-
tores tenen molt a perdre i poc a guanyar. I ja com a 
colofó, destacar la potenciació –des del mateix gre-
mi- que es vol fer del blog ‘Espai Rehabilitació’, i en 
paral·lel del canal YouTube, per compartir i difondre 
entre el col·lectiu i públic en general, treballs, obres 
singulars, etc. del sector de referència, alhora que 
es dóna una empenta a l’activitat que es fa des de 
sector i la fa més visible.

La importància 
de la rehabilitació 
energètica a les façanes
El proper dijous 29 d’octubre s’ha con-
vocat una jornada tècnica per a donar a 
conèixer la importància de la rehabilitació 
energètica a les façanes, així com  dels 
possibles riscos derivats de la propagació 
del foc. Aquesta trobada didàctica tindrà 
com a col·laborador principal l’empresa 
Rockwool, grup líder mundial en el sec-
tor de l’aïllament. El programa es des-
envoluparà en quatre punts: presentació 
de l’empresa (‘4 en 1’); les aplicacions 
potencials en rehabilitació energètica de 
façanes; riscos reals en la propagació del 
foc en aquestes estructures; solucions 
per a aquests casos (injecció de material 
en cambres d’aire; sistema Sate Redart; 
sistema de façana ventilada Redair; i sis-
tema extradossat Labelrock). La jornada 
començarà a les 16.30 hores a l’auditori 
del Gremi de constructors d’Obres.

LLEGIR MÉS
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