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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
Mapa BaRcElona 
MéS SoStEniBlE
El mapa barcelona + Sostenible és 
una eina col·laborativa, relacionada 
amb Open Green Map, que vol recollir i 
mostrar iniciatives, recursos, experièn-
cies i altres informacions vinculades 
al territori a barcelona. Es tracta d’un 
mapa virtual interactiu que ja és acces-
sible des de la web bcnsostenible.cat 
i que a partir del mes de setembre tam-
bé comptarà amb un aplicatiu mòbil.

Els punts d’interès del mapa s’iden-
tifiquen amb un sistema de més de 100 
icones diferents...

LLEGIR MÉS

noVEtatS 
lEGiSlatiVES 
S’ha aprovat el nou Pla per al dret a 
l’habitatge de Catalunya, que té com 
a objectius promoure una sèrie d’ajuts 
mitjançant bases reguladores de sub-
vencions i convocatòries periòdiques.

LLEGIR MÉS

El nou Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística aglutina 
la regulació de detall incorporada a la 
Llei d’urbanisme, la qual cosa facilitaria 
l’elaboració d’una futura norma legal 
descarregada d’aspectes que poden 
ser tractats a escala reglamentària.

LLEGIR MÉS

liBRo dE 
coMUnicacionES 
II Congreso Edificios 
Energía casi nula
En el congreso se abordaron los as-
pectos clave que afectan a los edificios 
de consumo de energía casi nulo en 
España, permitiendo al asistente co-
nocer el espectro técnico, social y de 
gestión que conllevan. Con el fin de 
dar respuesta al planteamiento partici-
pativo y multidisciplinar del congreso, 
se han publicado  89 propuestas en el 
Libro de comunicaciones.

LEER MÁS

dEStacat
CreaCió del Fons naCional d’eFiCiènCia energètiCa

El consell de Ministres del passat divendres 6 de 
juny, ha posat en marxa el Pla de Mesures per al 
Creixement, la Competitivitat i l’Eficiència, que re-
cull, d’una manera organitzada i analítica, una sèrie 
de mesures dirigides a emprendre i desenvolupar 
una estratègia conjunta per al segon semestre del 
2014, però d’ampli abast temporal.

Entre altres mesures, aquest Pla recull la creació d’un 
Fons Nacional de l’Eficiència Energètica (FNEE). 
Aquest fons, estarà dotat de fins a 350 milions 
d’euros anuals procedents dels Fons Estructurals 
Europeus corresponents a l’Administració Gene-
ral de l’Estat, que aportarà el 35% de la dotació, 
procedint la resta de les liquidacions derivades del 
sistema d’obligacions, dels ingressos derivats de 
les subhastes de drets d’emissió i de les consigna-
cions pressupostàries que, si s’escau, s’efectuïn.

Cofinançarà inversions d’eficiència energètica en 
edificació, transport, indústria, serveis i sector agrí-
cola. Està prevista l’aprovació dels següents plans:

1. Pla d’Estalvi d’Energia i reducció d’emissions 
en l’Edificació per a la rehabilitació energètica 
d’edificis del sector residencial i terciari (hotels, 
centres del Sistema nacional de Salut, comerç 
minorista, etc.)

2. Pla per a la millora de la tecnologia d’equips i 
processos industrials.

3. Pla per a la millora de l’ús eficient dels mitjans de 
transport i canvi modal de persones i mercade-
ries cap a modes més eficients.

4. Pla per a la millora de l’eficiència energètica en les 
explotacions agràries i de maquinària agrícola.

D’especial interès és l’esmentat: Pla d’Estalvi 
d’Energia i reducció d’emissions en l’Edificació. El 
FNEE destinarà la major part dels recursos a cofi-
nançar actuacions d’eficiència energètica en edifi-
cis d’ús residencial i no residencial (hotels, centres 
del Sistema nacional de Salut, comerç minorista, 

etc.). El Pla mobilitzarà una inversió total anual es-
timada de 892 milions d’euros.

Les comunitats autònomes han de portar a terme 
actuacions complementàries destinant al voltant de 
133m € anuals dels seus fons FEDER a actuacions 
d’estalvi energètic en edificació.

El pla inclourà, entre altres, les següents actuacions:

• Rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmica 
dels edificis existents.

• Renovació de façanes i/o cobertes en edificis 
d’habitatges.

• Millora de l’eficiència energètica de les instal·la-
cions tèrmiques dels edificis existents.

• Renovació de sales de calderes.
• Millora de l’eficiència energètica de les instal·la-

cions d’il·luminació interior dels edificis existents.
• Rehabilitació d’edificis existents amb alta qualifi-

cació energètica.
• Millora de l’eficiència energètica de les instal·la-

cions de fred comercial existents.
• Renovació de generadors de fred industrial i terciari.
• Millora de l’eficiència energètica en les instal·la-

cions d’ascensors i altres sistemes de transport 
existents.

• Implantació de sistemes intel·ligents en l’edificació 
existent.

• Millora de l’eficiència energètica dels Centres de 
Processos de Dades existents.

• Millora de l’eficiència energètica en instal·lacions 
elèctriques d’edificis existents.

El Pla es complementa amb els 200 milions d’euros 
que el Pla d’Habitatge 2013-2016 destinarà a actua-
cions de rehabilitació edificatòria per a l’eficiència 
energètica.

notÍciES

El passat 27 de maig al Saló de cròniques de l’Ajuntament de barcelona, va tenir lloc l’assemblea 
anual ordinària d’OBRA, que va ser presidida pel Tinent d’Alcalde Sr. Antoni Vives.

En el curs de la mateixa els socis assistents van conèixer i van debatre sobre les noves estratègies 
de les futures campanyes de rehabilitació que l’Ajuntament vol endegar properament. En aquest sen-
tit va quedar palesa la voluntat de simplificar els ajuts i els processos per tal que les propostes de la 
futura convocatòria siguin més comprensibles pels ciutadans i les comunitats de propietaris. Aquesta 
simplificació normativa s’acompanyarà d’una potent campanya de comunicació, per tornar a posar la 
rehabilitació en l’agenda dels barcelonins. Tanmateix el grup de treball creat per OBRA per rellançar 
les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació, està estudiant les possibilitats d’aconseguir noves línies de 
finançament per les comunitats de propietaris.

L’assemblea també va ser informada de la voluntat expressada per la Junta Directiva d’OBRA, per tal 
de donar-nos a conèixer a la fira de Leipzig, que és la més important d’Europa pel que fa a la rehabilita-
ció i a la restauració del patrimoni. Els representants de la AADIPA i el COAC que han rebut l’encàrrec 
d’OBRA per impulsar aquesta presència, van explicar l’estat dels treballs i contactes iniciats per garan-
tir l’èxit de la nostre presència en la fira. També van demanar als presents que divulguessin aquesta 
presència entre els seus col·lectius, per aconseguir que tothom que vulgui ser-hi present, tingui un forat 
en l’estand que s’està preparant. Per ampliar la informació sobre aquest tema faci clic aquí.

Finalment es va informar de les característiques del Saló Rehabilita que tindrà lloc a la Fira de Barce-
lona el proper mes de novembre. Per ampliar la informació sobre aquest tema faci clic aquí.

El pressupost d’OBRA per l’any en curs va quedar fixat en 38.400 €, tot incorporant l’ajut municipal per 
impulsar la presència d’OBRA a la fira de Leipzig.

assemblea anual de obra

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

Vols Fer una Visita 
PersonalitZada?

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

aGEnda

NOTA INFORMATIVA
Per motius tècnics, la visita al Mercat de Sant Antoni pre-
vista per aquest mes de juny ha quedat posposada fins al 
setembre. Val  a dir que la demanda ha doblat pràcticament 
l’oferta, i que s’han superat amb escreix les inscripcions possi-
bles. Per aquest motiu –i malgrat el vostre interès- no podrem 
admetre més sol·licituds al respecte.

FoRMaciÓ
CuRSOS ESCOLA SERT - COAC

- INTROduCCIó A LA GESTIó INTEGRAdA EN REhA-
bILITACIó (7A EdICIó) CuRS PRESENCIAL I PER VI-
dEOAuLA A TRAVÉS d’INTERNET. Del 11 al 25 de juliol 
de 2014.

MÉS INFORMACIó

- REhAbILITACIó ENERGèTICA d’EdIFICIS ExISTENTS: 
CRITERIS I bONES PRàCTIquES. Del 8 al 24 de juliol de 
2014.

MÉS INFORMACIó

CuRSOS CAATEEb

- REdACCIó d’ExPEdIENTS d’ACTIVITAT EN LOCALS 
TERCIARIS. Del 1 al 8 de juliol 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

- TèCNIC EN REhAbILITACIó I CERTIFICACIó ENERGèTICA 
dELS EdIFICIS. De l’1 de juliol al 9 d’octubre de 2014.

MÉS INFORMACIó

- NIVELL bàSIC dE PREVENCIó EN CONSTRuCCIó. Del 
7 al 24 de juliol de 2014.

MÉS INFORMACIó

- TèCNIC EN REhAbILITACIó I quALIFICACIó ENERGèTI-
CA d’EdIFICIS. Del 21 de juliol al 30 d’octubre de 2014.

MÉS INFORMACIó

-  bIM EN REhAbILITACIó I CERTIFICACIó ENERGèTICA 
d’EdIFICIS. De l’1 de setembre al 30 d’octubre de 2014.

MÉS INFORMACIó

SESIóN PRÁCTICA: REhAbILITACIóN ENERGÉTICA 
dE EdIFICIOS ExISTENTES 
Miércoles, 2 de julio de 2014 de 8:45 a 11:30 horas

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha lanzado un 
programa de ayudas para promover la realización de actuacio-
nes integrales que favorezcan el ahorro energético, la mejora 
de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías 
renovables en los edificios existentes del sector residencial.

A su vez se analizarán por parte de expertos de Zardoya Otis, 
algunas ideas innovadoras para la rehabilitación de edificios en 
ascensores de última generación.

El gas natural, como fuente de energía primaria aplicada direc-
tamente en el punto final de uso, aporta tres factores de gran 
importancia cubriendo los servicios térmicos. El primero, su eco-
nomía de uso, que hace disfrutar al usuario final de los servicios 
al mejor precio; el segundo su respeto con el medioambiente, 
siendo la energía convencional de menor impacto y al mismo 
tiempo con unas reservas energéticas en constante crecimien-
to. Finalmente, y no por ello menos importante, las soluciones 
basadas en el gas natural son las que menor inversión precisan 
en comparación con las basadas en otras energías, para cubrir 
un mismo servicio. 

MÉS INFORMACIó

Sala Aditorio APCE (Av. Diagonal 472-476 entresuelo, Barcelona)
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