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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
20-20-20 PLAN 
DE ECOEFICIENCIA
Existen en el mercado estudios y cer-
tificaciones de distintos tipos y conte-
nidos, pero propuestas de acción que 
analicen, recomienden, propongan y 
controlen hasta el final el proceso para 
asegurar la obtención de resultados, 
no los hay.

Este plan está pensado para conjun-
tos de edificios. La metodología es un 
análisis de primer nivel del conjunto de 
todos los edificios, para extraer una 
muestra representativa que sirva para 
analizar el conjunto en tres niveles. El 
plan permite valorar en profundidad las 
acciones a llevar a cabo.

En ámbitos locales existe la necesidad 
de ahorro inteligente debido al elevado 
coste de los servicios de energía, agua 
y tratamiento de residuos... 

LEER MÁS

EStRAtEgIA: 
Rehabilitación ener-
gética a largo plazo 

En el desarrollo del artículo 4 de la di-
rectiva 2012/27/UE el Ministerio de Fo-
mento ha elaborado el documento en el 
que se recogen los objetivos energéti-
cos y medioambientales alineados con 
la directiva europea así como medidas 
para abordar reformas que reduzcan el 
consumo de energía en un porcentaje 
significativo. Entre los objetivos especí-
ficos de esta Estrategia destacan:

• Ofrecer un marco normativo idóneo 
para hacer viable, técnica y jurídica 
y económicamente, la rehabilitación 
edificatoria, la regeneración y la reno-
vación urbanas.

•  Contribuir a alcanzar mayor calidad 
de vida y confort en los hogares...

LEER MÁS

EStUDIO t-NZEB 
Edificios existentes
hacia edificios de 
consumo casi nulo

La construcción de nuevos edificios 
bajo requisitos de diseño y eficiencia 
energética mucho más exigentes que 
los actuales y que demanden poca o 
ninguna energía -edificios de consumo 
de energía casi cero o nulo - será una 
obligación para los países de la UE a 
partir del 31 de diciembre de 2020, se-
gún la Directiva 2010/31/CE.

Sin embargo, es el parque existente el 
gran consumidor de energía. Aproxi-
madamente el 55 % (13.759.266) 
del parque edificado, que asciende a 
25.208.622 viviendas, es anterior al 
año 1980 y casi el 21 % (5.226.133) 
cuentan con más de 50 años...

LEER MÁS

DEStACAtS
FORT IMPULS A LA REHABILITACIÓ

En els darrers mesos les institucions locals i el go-
vern de la Generalitat han donat un fort impuls als 
programes de subvencions per la rehabilitació dels 
edificis residencials. 

Abans de l’estiu, i conscient que els programes de 
rehabilitació s’havien anat complicant amb el pas 
del temps, l’Ajuntament de Barcelona va anun-
ciar una nova convocatòria, amb un esforç més 
que evident per augmentar els ajuts i simplificar 
els processos, tot plegat amb l’objectiu de facilitar 
als ciutadans l’accés a les subvencions oferides. 
Aquesta convocatòria s’ha acompanyat d’una 
campanya publicitària iniciada aquest mes de set-
embre. Per més informació feu clic aquí. 

Tanmateix i en el marc del “Pla Metropolità de suport 
als ajuntament i d’estímul de l’activitat econòmica i 
millora de la qualitat de vida”, l’Àrea Metropiltana de 
Barcelona ofereix als residents dels seus municipis 
(amb l’excepció de Barcelona), el seu propi “Pro-
grama de rehabilitació d’edificis i millora de barris”. 
Per més informació feu clic aquí.

Complementàriament la Generalitat ha publici-

tat les seves subvencions a la rehabilitació per a 
2014, que poden ser demanades en tot el territori 
català, amb l’excepció de Barcelona i la seva Àrea 
Metropolitana, que com hem explicat tenen les se-
ves pròpies i específiques convocatòries. Per més 
informació feu clic aquí.

Finalment la Generalitat també ha tret una convo-
catòria específica per la rehabilitació d’habitatges 
buits, per destinar-los al lloguer solidari. Per més 
informació feu clic aquí.

De tot plegat, podeu informar-vos a les Oficines lo-
cals d’Habitatge: 

h t t p : / / w w w . d i b a . c a t / w e b / h u a / o l h /
default?p_p_id=HousingService_WAR_
H o u s i n g S e r v i c e p o r t l e t _ I N S TA N C E _
m0FY&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_
count=1&_HousingService_WAR_Housing-
Serviceportlet_INSTANCE_m0FY_javax.
portlet.action=municipality&_HousingService_
WAR_HousingServiceportlet_INSTANCE_m0FY_
letter=A

NOtÍCIES

El passat 19 de setembre un grups de 25 seguidors d’OBRA, que s’havien inscrit en el nostre newsletter, 
van visitar les obres de rehabilitació i millora que l’Institut de Mercats hi ha endegat. Guiats per l’arquitecte 
Pere Joan Ravetllat i per la project manager d’ACTIO Mònica Vilar, vàrem poder conèixer l’extraordinària 
complexitat dels treballs en curs, que s’han anat complicant per poder donar visibilitat als restes recu-
perats de la muralla i tanmateix de la ciutat romana. Una visita que donada la gran demanda registrada 
repetirem el proper mes, amb la gent que ja és va inscriure, però no va poder ser atesa.

VISITA AL MERCAT DE SANT ANTONI

FORMACIÓ
AVS

- CuRS oN LINE. EFICIèNCIA ENERgèTICA, REHAbILITA-
CIó I FINANçAMENT HAbITATgE púbLIC. Del 6 d’octubre 
al 2 de novembre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

CAATEEb

- MÀSTER EN REHAbILITACIó.Del 22 d’octubre de 2014 al 
24 de juliol de 2015.

MÉS INFoRMACIó

- poSTgRAu EN DIAgNoSI I REpARACIó DE L’ENVo-
LupANT.Del 21 d’octubre de 2014 al 12 de febrer de 
2015.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS DE CÀLCuL D’ESTRuCTuRES AMb SAp2000.Del 
16 al 30 d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS DE CÀLCuLS SENzILLS D’ESTRuCTuRA pER A 
obRA DE REHAbILITACIó. 

• Del 7 al 16 d’octubre de 2014.                    MÉS INFoRMACIó

• A Granollers, del 8 al 29 d’octubre de 2014.MÉS INFoRMACIó

- CuRS D’INSpECCIoNS ITE. DIAgNoSI I TERApèuTICA 
D’EDIFICIS ExISTENTS. Del 15 al 29 d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS DEL pRojECTE DE REHAbILITACIó DE FoRjATS 
D’ACER. Del 20 al 27 d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS D’IMpLANTACIó D’ASCENSoRS EN EDIFICIS 
ExISTENTS. Del 8 al 15 d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS D’INFoRME D’AVALuACIó D’EDIFICIS (IAE) (EN 
LíNIA). Del 20 d’octubre al 10 de novembre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS D’INTERVENCIó EN ARCS I VoLTES. Del 7 al 14 
d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS ITE: LA pREDIAgNoSI D’ESTRuCTuRES. 

• L’1 d’octubre de 2014.                                MÉS INFoRMACIó

• Al 22 d’octubre de 2014.                             MÉS INFoRMACIó

• A Mataró, al 6 d’octubre de 2014.                MÉS INFoRMACIó

- CuRS ITE: LA pREDIAgNoSI DE CobERTES.
• Al 13 d’octubre de 2014.                             MÉS INFoRMACIó

• A Mataró, al 21 d’octubre de 2014.              MÉS INFoRMACIó

- CuRS ITE: LA pREDIAgNoSI DE FAçANES, MITgERES I 
pATIS. Al 29 d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS DE LLICèNCIES D’ACTIVITAT (LLICèNCIES AM-
bIENTALS). 

• A Terrassa, de l’1 al 22 d’octubre de 2014.  MÉS INFoRMACIó

• Del 13 d’octubre al 3 de novembre de 2014. MÉS INFoRMACIó

- CuRS DE pRojECTE I DIRECCIó D’INSTAL·LACIoNS 
D’ASCENSoRS. TIpoLogIES, CoNTINguT I NoRMATIVA 
(EN LíNIA). Del 21 d’octubre al 18 de novembre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

ESCoLA SERT - CoAC

- CuRS DE CÀLCuL D’ESTRuCTuRES EN REHAbILITACIó: 
FoNAMENTS, MuRS I pILARS (3A EDICIó). Del 6 d’octubre 
al 10 de novembre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS DE CERTIFICACIó ENERgèTICA D’EDIFICIS ExIS-
TENTS: METoDoLogIA I EINA NoRMATIVA CE3x (12A 
ED.) . Del 15 al 24 d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

- CuRS DE REHAbILITACIó ENERgèTICA D’EDIFICIS ExIS-
TENTS: CÀLCuLS I CAS pRÀCTIC (2A EDICIó). Del 2 al 23 
d’octubre de 2014.

MÉS INFoRMACIó

ENERgIEHAuS

- CuRS DE REHAbILITACIó ENERgèTICA D’EDIFICIS AMb 
CRITERIS pASSIVHAuS. Del 15 d’octubre al 14 de novem-
bre de 2014.

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

uNIVERSITAT DE bARCELoNA (ub)

- MÀSTER gESTIó D’EFICIèNCIA ENERgèTICA.Del 15 
d’octubre de 2014 al 15 de juny de 2015.

MÉS INFoRMACIó

uNIVERSITAT poLITèCNICA DE CATALuNYA

- MÀSTER EN RESTAuRACIó DE MoNuMENTS D’ARquI-
TECTuRA.Del 11 d’octubre de 2014 al 12 de juny de 2015.

MÉS INFoRMACIó

VOLS FER UNA VISITA 
PERSONALITZADA?

info@obrabcn.cat
Escriu-nos un email a: Com ser soci o 

col·laborador 
d’OBRA?

OFICINA D’HABITATGE A CIUTAT VELLA
Carrer del Pintor Fortuny, 17-19

OFICINA D’HABITATGE A L’EIXAMPLE
Carrer d’Alí Bei, 13-15

OFICINA D’HABITATGE A SANTS-MONTJUÏC
Carrer d’Antoni de Capmany, 23

OFICINA D’HABITATGE A LES CORTS
Carrer del Remei, 9

OFICINA D’HABITATGE A SARRIÀ-SANT GERVASI
Carrer de Canet, 24

OFICINA D’HABITATGE A GRÀCIA
Carrer de Francisco Giner, 14

OFICINA D’HABITATGE A HORTA-GUINARDÓ
Carrer del Llobregós, 175

OFICINA D’HABITATGE A NOU BARRIS
Plaça Major de Nou Barris, 1

OFICINA D’HABITATGE A SANT ANDREU
Carrer de Joan Torras, 49

OFICINA D’HABITATGE A SANT MARTÍ
Rambla del Poblenou, 154

HORARI:
DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES
I DIVENDRES, de 8.30 a 14.30 h
DIJOUS, de 8.30 a 20 h 

OFICINES D’HABITATGE

Només per a professionals

Pensant en les persones, 
impulsant Barcelona

bcn.cat/habitatge 
consorcihabitatgebcn.cat

Telèfon 010 (24 h)

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE 
URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA
Av. de les Drassanes, 6-8, planta 20

HORARI
DE DILLUNS A DIVENDRES,
de 9 a 14 h

DEMANA´LS  ABANS  DEL   31/12   A

O  A  L E S  O F I C I N E S  D´H A B I T A T G E
b c n . c a t / h a b i t a t g e

Evolucionar 
és renovar-se 
més enllà 
de la façana
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AgENDA
CoNgRESo INTERNACIoNAL SobRE EFICIENCIA 
ENERgÉTICA Y EDIFICACIóN HISTóRICA
Los días 29 y 30 de septiembre de 2014 en el Salón de Actos de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) de 
Madrid.

MÁS INFoRMACIóN

6ª CoNFERENCIA ESpAñoLA pASSIVHAuS - 6CEpH
El evento que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre de 
2014 en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid.

MÁS INFoRMACIóN
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