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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
InfoRmE dE la 
CEoE I la CnC 
la rehabilitación
Los efectos de la crisis económica 
en la industria de la construcción han 
repercutido considerablemente en la 
economía y la sociedad española en 
general.
Por poner un ejemplo (el resto de da-
tos pueden consultarse en el Anexo I), 
desde el año 2007 (año en el que co-
menzó la crisis) se han perdido más de 
1.400.000 puestos... 

LEER MÁS

Una nova EIna
Per elaborar
Informes d’avaluació 
dels Edificis 
El Ministeri de Foment posa a disposi-
ció dels usuaris gratuïtament i amb lliu-
re accés, l’eina web per l’elaboració del 
Informe d’Avaluació dels Edificis (IEE), 
que és un document que acredita la si-
tuació en la que es troben els edificis, en 
relació amb el seu estat de conservació, 
accessibilitat universal, i amb el grau de 
la seva eficiència energètica.

LLEGIR MÉS

aPUntS 
d’HaBItatgE 
2n trimestre de 2014
En el seu setè número, us proposa una 
anàlisi sobre les competències dels 
municipis catalans i els serveis locals 
d’habitatge concertats amb la Genera-
litat desprès de la LRSAL.

Tanmateix us informa en els tres apar-
tats habituals: breus, Indicadors i 
Anàlisi. A breus es destaquen aquelles 
informacions d’especial....

LEER MÁS

notÍCIES

La setmana del 9 al 14 de desembre de 2014, tindrà 
lloc la Setmana de la Rehabilitació. Una setma-
na d’activitats tècniques i de divulgació ciutadana 
orientada a promoure l’activitat de la rehabilitació a 
catalunya en una acció conjunta de tots els agents 
implicats. L’objectiu comú és fer de la rehabilitació 
i el manteniment un nou sector d’activitat adreçat a 
la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida de 
tots els ciutadans. 

Es tracta d’una acció adreçada a professionals, als 
agents del sector i a les diferents administracions. 
Així mateix, s’adreça a propietaris individuals i re-
presentants de comunitats de propietaris, amb la 
Fira de la Rehabilitació que s’organitza a la plaça 
de les Glòries de barcelona el cap de setmana del 
13 i 14 de desembre.

El parc edificat del nostre país, té unes, característi-
ques i estat de conservació que requereixen la seva 
rehabilitació en aspectes estructurals, energètics i 
de confort, però el sector de l’edificació està pensat 
per fer nova ciutat i no per millorar l’existent. Per la 
seva banda, la Unió europea ha fet una aposta eu-
ropea per la rehabilitació, ja que aquesta activitat 
comporta importants beneficis socials, econòmics, 
ambientals i culturals a nivell local. És per aquest 
motiu que des del sector s’ha decidit posar en mar-

xa una iniciativa per sensibilitzar a la societat dels 
beneficis que comporta la rehabilitació i l’eficiència 
energètica dels edificis, organitzant la Setmana de 
la Rehabilitació.

Les accions programades han de contribuir a reac-
tivar el sector i a promoure l’activitat econòmica 
local, tot reforçant el compromís de les administra-
cions en la promoció de la rehabilitació.És per això 
que s’han programat dues línies d’acció comple-
mentàries:

Activitats de caire tècnic, amb un programa unitari 
entorn de la rehabilitació, que conte conferències, 
jornades, xerrades, exposicions i altres, que es 
desenvoluparan en diversos indrets de barcelona i 
de tot catalunya.

Acció ciutadana amb la Fira de la Rehabilitació, 
amb un espai expositiu d’empreses de rehabi-
litació, una Oficina de rehabilitació per informar i 
assessorar als ciutadans dels efectes d’una bona 
rehabilitació i dels ajuts i subvencions públics que 
disposen per fer-ho, diverses activitats socials de 
sensibilització amb diverses exposicions un labo-
ratori pràctic on viure l’activitat rehabilitadora i jugar 
tota la família, així com un auditori amb xerrades i 
conferències divulgatives.

SETMANA DE LA REHABILITACIÓ

foRmaCIÓ
AVS

- CuRS on LInE dE REhAbILItACIó uRbAníStICA. Del 17 
de novembre al 21 de desembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

CAAtEEb

- EL pRojECtE dE REhAbILItACIó d’EStRuCtuRES 
dE FoRMIGó. Del 3 al 10 de novembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

- EL pRojECtE dE REhAbILItACIó dE FoRjAtS dE 
FutA. Del 13 al 20 de novembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

- EStIntoLAMEntS. CASoS pRàCtICS. Del 12 al 19 de 
novembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

- IMpLAntACIó d’ASCEnSoRS En EdIFICIS ExIStEntS. 
Del 27 de novembre al 4 de desembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

- ItE: LA pREdIAGnoSI dE FAçAnES, MItGERES I pAtIS. 

• A Granollers al 3 de novembre de 2014. MÉS InFoRMACIó

• A Mataró al 10 de novembre de 2014. MÉS InFoRMACIó

- LLICènCIES d’ACtIVItAt (LLICènCIES AMbIEntALS).

• Del 18 de novembre al 9 de desembre de 2014.
MÉS InFoRMACIó

• A Mataró del 10 de novembre al 1 de desembre de 2014.
MÉS InFoRMACIó

ESCoLA SERt - CoAC

- poStGRAu En REhAbILItACIó (8A EdICIó) (CuRS pRE-
SEnCIAL I pER VIdEoAuLA A tRAVÉS d’IntERnEt). Del 
7 de novembre al 10 d’abril de 2015.

MÉS InFoRMACIó

- poStGRAu En REhAbILItAR dES dE L’EStRuCtuRA 
(CuRS on LInE, 4A EdICIó). Del 3 de novembre al 29 de 
juny de 2015.

MÉS InFoRMACIó

- ConCEptES d’InStAL·LACIonS pER A LA CERtIFICA-
CIó EnERGètICA d’EdIFICIS ExIStEntS (4A EdICIó). Del 
5 al 19 de novembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

- CRItERIS d’ACCESSIbILItAt pER A LA REhAbILItACIó. 
Del 12 de novembre al 3 de desembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

- InSpECCIó I dIAGnoSI d’EdIFICIS. 8A EdICIó. Del 7 al 21 
novembre de 2014.

MÉS InFoRMACIó

- REhAbILItACIó d’EStRuCtuRES I FonAMEntS. 8A EdI-
CIó. Del 28 novembre de 2014 al 23 de gener 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

unIVERSItAt dE bARCELonA (ub)

- MàStER En ALtERnAtIVES dE LES EMpRESES: Inno-
VACIó, tECnoLoGIA, SoStEnIbILItAt.Del 16 de novem-
bre de 2014 al 18 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?
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