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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
REhand 2014
Del 01 al 04 de abril de 2014 se ce-
lebrará en Santander (España) el V 
Congreso Latinoamericano REHA-
BEND 2014 sobre “Patología de 
la Construcción, Tecnología de la 
Rehabilitación y Gestión del Patri-
monio” organizado por el Grupo de 
Tecnología de la Edificación de la Uni-
versidad de Cantabria (GTED-UC), el 
Instituto Tecnológico de la Construc-
ción AIDICO de la Comunidad Valen-
ciana y la Corporación Tecnológica 
TECNALIA del País Vasco.

Más información sobre el congreso y 
cómo asister a través de la web: 
www.rehabend2014.unican.es

WWF i REaLE 
Un projecte pilot
WWF i la Fundació Reale mostren com 
estalviar més del 50% en la factura 
energètica dels habitatges. El projecte 
pilot pretén transformar un edifici inefi-
cient en un altre molt més sostenible.
 
Amb la finalitat d’aconseguir edificis 
més eficients energèticament i més 
inclusius socialment, la campanya 
“Millora l’energia de la teva comunitat” 
presenta la rehabilitació pilot que s’està 
realitzant en un edifici d’habitatges de 
Madrid....

LLEGIR MÉS

idaE, ajUdES 
EconòmiqUES
L’Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), acaba d’engegar un 
paquet d’ajudes que pretenen incentivar i 
promoure l’estalvi energètic i una millora 
de l’eficiència energètica i  l’aprofitament 
de les energies renovables en edificis 
existents del sector residencial (habitat-
ge i hoteler) d’Espanya. Les ajudes es 
divideixen en tres programes diferents: 
el PAREER, el PIMASOL i la GIT-IADE. 
A la nostra web trobaran un PDF en el 
que es detallen les característiques de 
cadascuna de les ajudes.

MÉS INFO

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

VOLs FER UNA VIsITA 
PERsONALITZADA?

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

dESTacaT
VIsITA gUIADA A LEs ObREs DE REhAbILITAcIó qUE s’EsTAN 
REALITZANT AL MERcAT DE sANTs
El dimecres 29 d’abril, a les 16,30 h., l’associació OBRA ha organitzat una visita guiada a les obres de 
rehabilitació que s’estan realitzant al Mercat de Sants. Podeu veure les cararacterístiques d’aquesta 
rehabilitació en l’apartat d’Obres de la nostra web.

La visita programada admetrà un màxim de 25 assistents i serà gratuïta. La petició d’inscripció cal fer-la 
abans del 10 d’abril, al mail info@obrabcn.cat fent constar el nom, professió, DNI, mail i telèfon. És res-
pectarà rigorosament l’ordre d’inscripció i es comunicarà als interessats la seva admissió.

aGEnda
II CONGRESO EDIFICIOS DE CONSuMO DE ENERGíA 
CASI NuLO (EECN)
El II Congreso EECN tendrá lugar los días 6 y 7 de Mayo de 
2014 en el Auditorio Sur de IFEMA, Feria de Madrid (Avda. del 
Partenón, 5 – 28042 Madrid), en el marco de las actividades 
de la Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación 
Eficiente (SICRE).

MÁS INFORMACIÓN

SALÓN INtERNACIONAL DE SOLuCIONES pARA 
LA CONStRuCCIÓN SOStENIBLE
En el marco de la I Semana Internacional de la Construcción 
y Rehabilitación Eficiente, SICRE – integrado por SCS (Salón 
Internacional de Soluciones para la Construcción Sostenible) y 
VETECO (Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento 
Acristalado), organizada por IFEMA y que se desarrollará los 
días 7 al 10 de mayo de 2014, en la FERIA DE MADRID, se va a 
desarrollar el I Congreso Iberoamericano de Facility Managers, 
CIFMERS, que abordará desde un punto de vista profesional 
las principales áreas que integran la actividad de los gestores de 
inmuebles y sus servicios asociados. 

MÁS INFORMACIÓN

FoRmaciÓ
CuRSOS ESCOLA SERt - COAC

- CICLE REHABILItACIÓ I OFICIS. VISItES A tALLERS: 
MOSAIC HIDRàuLIC. Al 3 d’abril de 2014.

MÉS INFORMACIÓ

- REHABILItACIÓ D’EStRuCtuRES I FONAMENtS (7A 
EDICIÓ) pRESENCIAL I pER VIDEOAuLA A tRAVÉS 
D’INtERNEt. Del 4 d’abril al 16 de maig de 2014.

MÉS INFORMACIÓ

- CICLE REHABILItACIÓ I OFICIS. VISItES A tALLERS: 
pEDRA NAtuRAL. Al 7 d’abril de 2014.

MÉS INFORMACIÓ

- III EDICIÓ CuRS pRÁCtIC DE CàLCuL EStRuCtuRAL 
EN REHABILItACIÓ. Organitzat conjuntament per l’Escola 
Sert, l’Associació de Consultors d’Estructures i l’Institut 
d’Estudis Estructurals s’impartirà del 5 de maig al 16 de 
juny 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

- pRL pER A DIRECtIuS D’EMpRESES DE CONStRuCCIÓ. 
Del 7 al 8 d’abril de 2014.

MÉS INFORMACIÓ

noTÍciES

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha fet 
pública la convocatòria de l’any 2014 per a la 
concessió d’ajuts  a la Rehabilitació a la ciutat de 
Barcelona. La convocatòria va entrar en vigor el 
passat 17 de març, i té per objectiu dinamitzar i 
potenciar la rehabilitació d’edificis per millorar i 
mantenir en condicions el parc d’habitatges de 
barcelona.

Enguany, la convocatòria posa especial atenció a mi-
llorar l’eficiència energètica, ja que els ajuts a aquesta 
es determinaran en funció de l’estalvi energètic que 
s’assoleixi amb la rehabilitació que es faci a l’edifici. 

A banda de la convocatòria general, s’ha obert 
una convocatòria específica (dotada amb 2,7 mi-

lions d’euros) per als barris de Canyelles (Nou 
Barris) i Sud-oest del Besòs (Sant Martí), afectats 
per deficiències estructurals.  Les obres en el ba-
rri de Canyelles les executarà i licitarà l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i les del barri del 
Besos aniran a càrrec del Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona.

Al llarg de 2014 sortirà una altra convocatòria de 
caràcter general, i específica per completar la re-
habilitació de les vivendes d’aquests dos barris de 
la ciutat, que recollirà les millores i suggeriments 
resultants de les reflexions que s’estan fent ac-
tualment en el marc de l’OBRA.

Es POsA EN MARxA LA cONVOcATòRIA 2014 D’AjUTs 
A LA REhAbILITAcIó A LA cIUTAT DE bARcELONA 

Quin és l’import que s’hi destina?
L’import total de la convocatòria per a la rehabili-
tació d’edificis  a la ciutat de Barcelona és de 8,2 
milions d’euros (2,7 es destinen a Canyelles i 
Sud-oest del Besòs).

Obres que s’hi poden acollir (aquelles que 
afectin l’edifici):

• patologies estructurals

• Accessibilitat (instal·lació ascensors o su-
pressió barreres arquitectòniques).

• Rehabilitació energètica (façanes, cobertes, 
mitgeres, etc.), així com sistemes de microge-
neració.

Quantia de les subvencions: poden arribar, 
en alguns casos, fins al 50% (amb un màxim de 
50.000 euros).

On es poden sol·licitar i tramitar els ajuts: Xarxa 
d’Oficines de l’Habitatge (www.bcn.cat/habitatge).

Balanç convocatòria 2013: ajuts concedits per 
valor de 7,2 milions d’euros, amb un total de 251 
edificis beneficiats (3.316 habitatges de la ciutat), 
i 559 actuacions subvencionades.

Més informació: www.bcn.cat/habitatge i 
www.consorcihabitatgebcn
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