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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
PROGRAMA 
PAREER-CRECE
S’ha publicat en el bOE del 5 de maig, 
el nou Programa PAREER-cREcE. 
Aquest programa junta el ja exis-
tent PAREER amb el Pla de Mesures 
per al creixement, la competitivitat i 
l’Eficiència (CRECE), dotant-lo de 75 
milions d’euros addicionals. El total de 
fons és ara de 200 milions d’euros.
Aquests nous fons provenen del Progra-
ma Operatiu Plurirregional de creixe-
ment Sostenible, per a l’aplicació dels 
fons FEDER corresponents al període 
2014-2020. Termini de sol·licitud: Des 
del 6 de maig del 2015 al 31 de des-
embre de 2016 Objectius: incentivar i 
promoure la realització d’actuacions de 
reforma d’edificis existents, amb inde-
pendència del seu ús, i de la naturalesa 
jurídica dels seus titulars...

LLEGIR MÉS

BANC PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC 
2015
Ja es troba disponible l’actualització 
2015 del banc del Servei de Patrimo-
ni Arquitectònic del Departament de 
cultura i Mitjans de comunicació de la 
Generalitat de catalunya.

banc del Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic, per a la realització de treballs 
de restauració d’obres públiques de 
patrimoni arquitectònic, on s’hi inclo-
uen edificis i construccions d’interès 
artístic, arquitectònic o històric, sec-
tors i elements d’edificis, elements 
arquitectònics aïllats, petits conjunts 
i nuclis d’interès històric-artístic, tant 
de caràcter monumental com popular 
i tradicional...

LLEGIR MÉS

El CONSTRUMAT, 
PREPARAT PER A 
lES NOvES URBS
El Beyond Building Barcelona Cons-
trumat obrirà les seves portes del 19 
al 23 de maig a Fira de barcelona. 
Aquest 2015, i en paraules dels seus 
organitzadors “el saló de referència fa 
un esforç per intentar entendre la rea-
litat actual del sector i ajustar l’oferta a 
les seves necessitats”, i també “intenta 
adaptar-se al paradigma de les ciutats 
intel·ligents”. Una de les novetats que 
es podran veure en aquesta edició és 
el sistema BIM (sigles que equivalen en 
castellà al Modelat d’Informació per a la 
Construcció), una nova tecnologia que 
ja funciona a diversos països (Noruega, 
Regne Unit, etc.)...

LLEGIR MÉS

VOLs FER UNA VIsITA 
PERsONALITZADA?

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

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

FORMACIÓ

CAATEEB

- INTERVENCIÓ EN ELEMENTS HORITZONTALS. SOS-
TRES. Del 2 de juny al 21 de juliol de 2015.

MÉS INFORMACIÓ

ZIGuRAT E-LEARNING

- CONCEPTES PRÀCTICS D’ESTRuCTuRES - CuRS ON-
LINE. Del 3 al 25 de juny 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 mARc NORmATIU qUE REgULARà LA INsPEccIó TècNIcA 
PER AL mANTENImENT DELs EDIFIcIs 
El Govern català ha aprovat recentment un decret que regularà el foment del deure de conservació, man-
teniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, les ITE, i el llibre de l’edifici (obligatori per als propietaris 
d’habitatges). Aquest marc legislatiu també regula el manual d’habitatge, que proporcionarà al propietari i 
llogater informació detallada sobre l’estat de l’immoble. 

El decret aprovat substitueix l’anterior (any 2010), i incorpora, entre d’altres millores, quatre nivells de tipolo-
gia de deficiències; el certificat d’aptitud, o la necessitat d’informar la Generalitat de les inspeccions fetes. 

Així mateix, i per evitar possibles defectes de l’edifici en un futur, l’òrgan competent podrà emetre recoma-
nacions per al seu manteniment i conservació. I un últim apunt en base a la nova normativa: en els propers 
5 anys, tots els edificis unifamiliars i plurifamiliars (anteriors a 1900 i a partir de 1975 en endavant) hauran 
d’haver passat la ITE.  

AmPLIAcIó DE LA cONVOcATòRIA 2015 D’AjUTs A LA REhAbI-
LITAcIó D’hAbITATgEs
El consorci de l’Habitatge de bar-
celona ha decidit ampliar la convo-
catòria 2015 per a la concessió de 
subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis d’habitatges a la ciutat. 

L’import total destinat a aquests 
ajuts per a aquest any és de 
gairebé 37 MEUR, dels quals 
24.899.088€ aniran al parc 
d’habitatges de la ciutat, una injec-
ció que servirà per subvencionar 
fins al 50% programes d’eficiència 
energètica, accessibilitat o patolo-
gies d’estructures. 

La resta, uns 12 MEUR, formen 
part d’un paquet complementari 
adreçat a àmbits d’especial interès 
(Canyelles (Nou Barris) i Sud-oest 
del Besòs (Sant Martí)). També, 
i dins dels acords assolits entre 
diversos grups polítics al consis-
tori, s’ha dotat amb 2M€ una lí-
nia d’ajuts per a subvencionar les 
despeses de la redacció dels ITE 
(Informes Tècnics dels Edificis) 
per a aquelles comunitats que ho 
sol·licitin.  

Total Gener 2015 Publicat DOGC 
(5 maig)

Pendent Publicació 
DOGC

convocatòria General 24.899.088,92 6.540.000,00 5.657.600,00 12.701.488,92

convocatòria canyelles 
- Sud-oest del besòs 12.000.048,62 8.666.666,00 3.333.382,62

Total 36.899.137,54 6.540.000,00 14.324.266,00 16.034.871,54
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