
LA COMISSIÓ EUROPEA I ELS REPTES 
DE LA POLÍTICA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
El programa de treball Energy Challenge, dins del marc d’Horizon 
2020 (que substituirà a Intelligent Energy l’any 2014) inclourà un 
àrea temàtica sobre eficiència energètica. El programa enumera 
una sèrie de reptes i la seva estratègia per afrontar-los. 

És interessant conèixer els següents reptes per obtenir majors es-
talvis energètics als edificis i productes relacionats amb el sector:

• Augment de la taxa i la profunditat de les rehabilitacions i 
l’escurçament de les intervencions per evitar el màxim de mo-
lèsties als usuaris i minimitzar costos.

• Increment de la disponibilitat de mà d’obra qualificada. 

• Facilitar que grans propietaris i operadors d’habitatges, com 
els promotors públics, aconsegueixin majors rendiments ener-
gètics als seus edificis.

• Disposició de mètodes comparatius del rendiment energètic en 
el camp de l’habitatge.

• Desenvolupament d’eines per induir a un millor comportament 
energètic en les llars. 

Aquests punts donaran com resultat una sèrie de convocatòries de 
programes Horizon 2020 a l’any 2014.

EL PROJECTE EUROPEU SH BUILDINGS SERVIRÀ 
PER A MILLORAR LA GESTIÓ DELS EDIFICIS HISTÒRICS
El Centre Tecnològic del Patrimoni, seu de la Fundació Santa María la Real a Aguilar de Campoo, 
va servir d’escenari per a la presentació oficial de SH Buildings. Un projecte europeu, en el qual 
participen diferents entitats i empreses d’Espanya, França i Portugal. L’equip, coordinat per la Fun-
dació, està tractant de desenvolupar un sistema de gestió integral d’edificis històrics. La iniciativa, 
finançada per la Unió Europea, s’emmarca al Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-est 
Europeu, Interreg IV SUDOE. Totes les institucions que s’han implicat en el projecte treballaran al 
llarg de 26 mesos per generar una sèrie d’eines tecnològiques que ajudin a reduir la despesa de 
les administracions públiques en restauració, manteniment i gestió dels edificis monumentals i que 
contribueixin a millorar la seva eficiència energètica. Així, el projecte busca, d’una banda, garantir i 
potenciar la conservació preventiva del patrimoni i integrar-la amb el consum energètic, el control de 
visites i la seguretat dels edificis en els quals s’intervé. 

SH Buildings comptarà amb un pressupost de 900.000 euros i es divideix en diverses fases desti-
nades a la creació d’un sistema de gestió integral d’edificis històrics, format per software y hardware 
y basat en Cloud Computing. Per aconseguir-ho es dissenyarà primer la metodologia a seguir, per 
posteriorment desenvolupar els mòduls, dispositius i tecnologia necessària. Finalment, es duran a 
terme proves en tres edificis pilot per demostrar l’eficàcia del sistema. Un d’ells estarà al territori 
Smart City Valladolid-Palència, un altre a Baiona (França) i, l’últim, possiblement, a l’àrea del Pla 
d’Intervenció Romànic Atlàntic. La iniciativa contempla també el seguiment i avaluació del projecte i 
dels casos d’estudi, així com la seva promoció i difusió.

La Fundació Santa María la Real és una entitat privada sense ànim de lucre fundada en 1994 i amb 
seu en el Monestir de Santa María la Real de la localitat d’Aguilar de Campoo (Palència). La Fun-
dació té com missió fonamental promoure iniciatives de desenvolupament sostenible basades en la 
valorització del patrimoni, entès en el sentit més ampli de la paraula.
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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.

AGENDA
Juliol
FORMACIÓ
ITE: LA pREdIAgnOsI dE FAçAnEs, MITgEREs I pATIs
El dimarts 2 de juliol el CAATEEB-Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona impartirà 
aquest curs de 10h a 14h.

MÉs InFORMACIÓ

ITE: LA pREdIAgnOsI dE CObERTEs
El dimarts 9 de juliol el CAATEEB-Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona impartirà 
aquest curs de 10h a 14h.

MÉs InFORMACIÓ

VIsITA gUIAdA
Els dies 5 i 12 del pròxim mes de juliol tindran lloc unes visi-
tes guiades al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. Es tracte del recinte més gran del món d’aquestes 
característiques i d’aquest estil arquitectònic i que fou declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UnESCO l’any 1997. 

BREUS
I CoNGRESo 
EDIfICIoS 
INtElIGENtES
El Grupo Tecma Red está organizan-
do el I Congreso Edificios Inteligentes 
para el 23 y 24 de Octubre 2013 en 
Madrid. Más información a través de 
su página web del congreso: 
www.congreso-edificiosinteligen-
tes.es

CoNCESSIó DE 
SUBvENCIoNS
El Consorci de l’Habitatge de Barcelo-
na ha obert el període de convocatòria 
per sol·licitar subvencions per a la re-
habilitació d’edificis d’ús residencial i 
d’habitatges. El termini màxim per fer 
la sol·licitud és fins el 31 de desembre 
de 2013.

LLEgIR MÉs

lA SolUCIó: 
REhABIlItAR
“La certificació energètica neix coixa; és 
molt insuficient, ja que, al final, és només 
un paper que no obliga el propietari a em-
pendre mesures de rehabilitació energèti-
ca o d’eficiència energètica. No suposa 
cap obligació”, es lamentava Javier Gar-
cía Breva.

LLEgIR MÉs

DEStACAt

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

NotÍCIES

VISITA GUIADA A SANT PAU

info@obrabcn.cat

VOL FER UNA VISITA 
PERSONALITZADA?

Els divendres 5 i 12 de juliol l’associació OBRA ha organitzat una visita guiada al recinte modernista 
de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. La visita, que començarà a les 10 del matí, tindrà una du-
rada aproximada de dues hores i mitja. En el curs de la mateixa es recorreran els pavellons de Sant 
Rafael, de la Mare de Deu de la Mercè, el Pavelló Central, el de Sant Leopold, el de Sant Jordi i el de 
l’Administració. Degut a que que actualment molts espais estan encara en obres, cap la possibilitat 
que el recorregut hagi d’alterar-se com a conseqüència de les mateixes.

Amb anterioritat, i després de la presentació de la visita guiada per part de representants de la Fun-
dació Privada Hospital de Sant Pau, es presentarà als visitants el projecte modernista a través de la 
projecció d’un vídeo del mateix.

Les visites programades admetran un màxim de 25 persones, i serán gratuites. La petició d’inscripció 
cal fer-la al mail a info@obrabcn.cat fent constar el nom, professió, mail, telèfon, i la data escollida 
per fer la visita. Es respectarà rigorosament l’ordre d’inscripció, i es comunicarà als interessats la 
seva admissió, o no, en funció de la demanda que pugui ser atesa. 
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