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PORTADA:

Cosntructora: GTA Europa 

Rehabilitación de edificios

Obra: C. Carme 40 – Dr. Dou 2

Promotor: Propietat Vertical

Arquitecte: Pere Hernández 

Tulleuda (Colg. 3935 CAATB)

Finca catalogada, nivell C

(Ciutat Vella)

Rehabilitació de façanes 

principal i lateral, retornant 

la finca al seu estat original, 

amb especial atenció sobre 

esgrafiats, ornaments de pedra, 

etc, amb materials i textures 

naturals, segons les indicacions 

cromàtiques facilitades pel 

Gabinet de color. 
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Aquesta és la primera editorial que escric 
com a president del Gremi de Construc-
tors d’Obres de Barcelona i Comarques, 

acceptar aquesta nova responsabilitat és tot 
un repte que assumeixo amb il·lusió i energia, 
amb el convenciment de que treballant sem-
pre s’obtenen fruits. 

Amb el nou equip de treball volem impulsar 
i dur a terme projectes que facin possible un 
major desenvolupament de la nostra activitat. 
El Gremi ha de ser un actor i prescriptor relle-
vant del món econòmic, des del seu prestigi, 
en les institucions socials i legislatives. 

Tenim la responsabilitat de treballar amb rigor 
i competència al servei dels nostres socis en 
particular, i pel conjunt del sector i la societat, 
en general. Des de l’exigència personal de tots 
els membres que formem part del Gremi, vo-
lem reforçar la nostre capacitat d’interlocució 
amb l’administració, a fi i efecte de defensar 
els interessos de les empreses constructores 
catalanes, en especial de les petites i mitja-
nes, unint els esforços d’un dels grups amb 
més pes de l’economia catalana. 

Hem de ser un referent en la formació de qua-
litat dels treballadors del sector, per fomentar 
la competitivitat i el perfeccionament de les 
empreses constructores. No entenem la for-
mació com una despesa per les empreses, ni 
tampoc com un benefici per nosaltres, es trac-
ta d’una inversió per tenir professionals millor 
preparats. 

Des del Gremi promourem les relacions i co-

operació amb totes les organitzacions i insti-
tucions empresarials i especialment amb les 
que representen a empreses relacionades 
amb el nostre sector, tractant d’influir i agru-
par el mateix. 

Creiem fonamental impulsar polítiques ten-
dents a potenciar el segment de la rehabili-
tació i manteniment dels edificis, que compta 
amb impacte reduït sobre el medi ambient 
perquè no requereix de nous desenvolupa-
ments urbanístics i que a més a més genera 
pocs residus. La seguretat dels ciutadans, 
la millora de l’eficiència energètica, garantir 
l’accessibilitat en els habitatges són aspectes 
que hem de tenir presents. 

Ens cal un pla de xoc per a la reforma i re-
habilitació d’habitatges amb l’objectiu de 
millorar les condicions de vida dels ciuta-
dans de Catalunya, i evitar un deteriorament 
del parc d’habitatges, en el ben entès que 
l’endarreriment dels treballs de reforma i re-
habilitació n’incrementa de forma significativa 
el cost de reposició. 

Per últim, comentar-vos que actualment es-
tem també treballant en l’elaboració d’un codi 
ètic amb la finalitat de promoure un compor-
tament ètic i responsable de l’entitat i dels so-
cis en el desenvolupament de la seva activitat. 
Aquest codi establirà els principis que orien-
taran l’actuació del Gremi envers a persones i 
col·lectius amb qui es relaciona, és a dir, cons-
tituir un punt de referència del que es consi-
dera correcte des del punt de vista de l’ètica 
empresarial.

Edició : GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES
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E-MAIL: INFO@GREMI-OBRES.ORG / WWW.GREMI-OBRES.ORG. DIPÒSIT LEGAL -B-31241-

No s’autoritza la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense el permís exprés i per escrit de l’editorial.
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1. Com afronta el càrrec de president de 
l’entitat representativa del sector que més 
està patint la crisi?

Amb responsabilitat i molta preocupació per-
què hem de trobar camins que aturin la cruent 
situació que pateix el sector. 

En els darrers set anys des de que va esclatà 
la crisi, els principals indicadors econòmics 
del sector de la construcció a Catalunya se-
gueixen mostrant signe negatiu. En tan sols 
un any, 2013, d’acord amb les dades del INSS, 
el nostre sector a Catalunya va perdre 11.446 
treballadors assalariats afiliats i 2.518 treba-
lladors autònoms (-3,8 % respecte al 2012). 

Cap sector econòmic ha patit tal pèrdua de 
mercat ni preveu una caiguda similar de la 
producció, i per tant, de llocs de treball i em-
preses, així com dels impostos i aportacions 
a la Seguretat Social que s’hagueren meritat. 

L’efecte acumulat de la greu davallada de la 
nostra activitat està abocant el teixit indus-
trial de la construcció a una situació tan greu 
que, si no es prenen mesures, en bona part, 
per l’administració, aquest any es tornaran a 
perdre milers de llocs de treball i es tancaran 
empreses eficients i amb capacitat tecnolò-
gica i de gestió demostrada, la qual cosa ens 
portarà a la destrucció tant de capital humà, 
tècnic i de coneixement acumulats a les dar-
reres dècades. 

Els professionals i les empreses catalanes del 
sector estem patint molt i molt el fet de no te-
nir feina, sofrint dilatacions en el pagament de 
les obres i les dificultats d’accés al crèdit.  

Aquestes circumstàncies fan que des de la 
meva posició, al capdavant de la patronal de 
les pimes constructores catalanes, haguem 
d’estar en permanent alerta, sent útils com 
organització, assumint la nostra responsa-
bilitat i vetllant pels interessos de les em-
preses que formen part del col·lectiu, cer-
cant mecanismes i línees de col·laboració 
amb els agents socials per tal de fomentar i 
promoure actuacions que reactivin el nostre 
sector.   

2. Quins són els principals objectius que s’ha 
plantejat assolir en aquesta nova etapa de 
president. Amb quins recursos hi compta per 
assolir-los?

Fruit de l’esforç i el treball, el Gremi de Cons-
tructors d’Obres de Barcelona i Comarques ha 
de ser creador d’opinió dins la societat des-
prés d’haver impulsat al màxim el flux d’infor-
mació i d’intercanvi de criteris entre els socis 
que formen part.

Tenim la ferma voluntat de promoure relaci-
ons i cooperació amb totes les organitzacions 
empresarials i especialment amb les que re-
presenten a empreses relacionades amb el 
nostre sector, tractant d’influir i agrupar el 
mateix.  

El Gremi ha de ser un referent en la formació 
de qualitat dels treballadors del sector, per fo-
mentar la competitivitat i el perfeccionament 
de les empreses constructores. Per nosaltres, 
la formació sempre ha estat un pilar fona-
mental de l’activitat de la nostra institució. En 
aquests moments, des del Gremi estem am-
pliant l’oferta per mantenir per una part, la 
formació “subvencionada” i per altra banda, 
crear formació privada en aquelles matèries 
intersectorials que donen una cobertura pro-
fessional més àmplia que la del propi sector. 

Referent també a la formació, hem obert una 
nova línea de treball, relacionat amb l’empre-
nedoria, en la que donem servei a totes les 
persones emprenedores, ja sigui aquelles que 
obren un nou negoci, com a les segones opor-
tunitats i els traspassos de negocis. Aquest 
nou servei dedicat a l’emprenedor, inclou ac-
cions formatives totalment subvencionades 
dirigides especialment al col·lectiu del sector 
i/o afins que vol crear autoocupació, ja sigui 
fent-se autònom, com creant empresa.  

Són temps complicats, per a lideratges clars 
i compartits. Volem impulsar la responsabi-
litat social corporativa i empresarial. Des del 
Gremi, com esmento en la present editorial, 
estem treballant en un Codi Ètic que regeix les 
actuacions de la institució envers a les perso-
nes i col·lectius amb qui es relaciona. És molt 
important que lluitem plegats per l’intrusisme 
i l’economia submergida, que és una lacra que 
ens està fent desaparèixer les nostres empre-
ses que segueixen la legalitat. 

Sobre els recursos...
El Gremi compta amb un equip humà que tant 
per la seva qualificació professional, com per 
la seva experiència, estant duent a terme una 
tasca de permanent adaptació a les necessi-
tats de les empreses del sector. Conscients de 

entrevista
Joaquín Osorio, 
nou president del Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques
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la realitat del sector, des del Gremi s’han mul-
tiplicat els seus esforços per donar solució a 
les diverses problemàtiques sorgides i contri-
buir al desenvolupament de l’activitat. 
Pel que fa al comitè executiu del Gremi, he de 
dir que compto amb el suport i recolzament 
d’un comitè format per gent jove i comprome-
sa amb la institució, amb una gran capacitat 
de treball, i sobretot compartim uns objectius 
molt clars i definits, bàsic pel bon funciona-
ment de la defensa del sector. Estic plenament 
convençut que l’òrgan de govern de l’entitat és 
representant de les diferents tipologies d’em-
presa, tant pel que fa a la mida com per l’es-
pecialitat. 

3. Quin creu que ha de ser el paper del Gre-
mi de Constructors dintre del sector. 

El Gremi de Constructors d’Obres de Barce-
lona ha de ser un referent en el sector de la 
construcció a Catalunya. Creiem que el Gremi 
ha de ser el punt de referència per als profes-
sionals del sector, on puguin acollir-se tant 
la defensa dels interessos comuns, com els 
debats i propostes que col·laborin a millorar 
l’activitat, tant de les empreses com dels tre-
balladors. 

Per altra banda, la formació sempre ha estat 
un pilar fonamental de l’activitat del Gremi. 

La gestionem i l’executem amb rigor i pro-
fessionalitat. La formació, en molts casos, 
és sinònim de seguretat en el nostre sector, 
atès el risc intrínsec que el desenvolupament 
de la nostre activitat comporta. Cada cop són 
més les empreses que sol·liciten tot tipus de 
cursos orientats a garantir i complementar 
la formació dels seus treballadors, per a que 
aquests sempre estiguin al dia de l’actualitat 
del seu ofici i del seu entorn laboral. El Gremi, 
en aquest sentit, fa una aposta per consolidar-
se com entitat de formació de referència en el 
sector. 

Joaquín 
Osorio
President
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4. A quins reptes s’enfronta el Gremi a curt 
termini? 

Hem d’aconseguir mantenir una massa crítica 
d’empreses agremiades al col·lectiu que ens 
donin legitimitat i representativitat per poder 
aconseguir els objectius que ens hem propo-
sat des de la patronal. Per aconseguir aquesta 
fita és imprescindible que les empreses cons-
tructores catalanes ens percebin com una ins-
titució necessària, tant en la gestió diària, com 
a nivell institucional...les empreses s’han de 
sentir representades. 

5. Quins són els principals obstacles amb els 
que s’enfronta la institució a l’hora de dur a 
terme els seus objectius?

Tots aquells obstacles que frenen el creixe-
ment de les empreses del sector, qüestions 
com la necessitat d’una fiscalitat de les ac-
tivitats de rehabilitació i manteniment dels 
habitatges, l’economia submergida, la falta 
d’acceleració en la tramitació de permisos per 
poder donar respostes ràpides a l’administrat, 
la necessitat de suport al finançament per mi-
llorar les activitats de rehabilitació...aquests 
aspectes són els que frenen el creixement de 
l’activitat del sector. 

Com a institució que aglutina el conjunt d’em-
preses constructores catalanes, vetllant pels 
interessos del col.lectiu, ens trobem que per 
resoldre aquests obstacles hem de mantenir 
un diàleg obert amb l’administració per po-
der traslladar aspectes que aturen el nostre 
creixement sabent que està a les seves mans 
resoldre’ls, i en això estem. 

6. S’ha d’incentivar l’associacionisme?

L’associacionisme és necessari sempre i quan 
serveixi per defendre els interessos del col-
lectiu i els objectius siguin comuns entres 
tots els membres que integren l’associació. 
Considero que no té cap sentit les associaci-
ons que es mouen per interessos particulars 
o de grups reduïts els quals comparteixen un 
interès comú, però no consensuat i clarament 
diferenciat a la resta d’integrants de l’associ-
ació. 

Jo entenc l’associacionisme com la unió d’uns 
membres o empreses per aconseguir unes fi-
tes definides i satisfer uns interessos compar-
tits, amb les mateixes regles del joc hi juguem 
tots. 

7. Actualment es parla molt de que tant els 
sectors com els usuaris s’han de reinven-
tar...creu que també li ha arribat l’hora al 
sector de la construcció?

Costa de dir amb un gremi que porta més de 
800 anys d’història a l’esquena...més que re-
inventar, jo diria adaptar-nos als nous reque-
riments del sector i de la societat en general. 
Hem de garantir la seguretat als ciutadans, i 
per això és fa necessària una millora de l’ac-
cessibilitat ens els habitatges. És essencial 
donar un impuls a la rehabilitació energètica 
i sostenible i ajustar-nos a les noves tendèn-
cies i usos que s’estan produint en el nostre 
entorn. 

Hem de construir de manera eficient, amb 
menor consum energètic i major respecte pel 
medi ambient. Hem d’incentivar la utilització 
de materials, equipaments i sistemes respec-
tuosos amb el medi ambient i conscienciar a 
la societat sobre els hàbits i models de con-
sum basats en la consciència mediambiental. 
Per últim, però no menys important, hem de 
fer camí cap a un model d’urbanisme que 
combini, en el marc de les directrius europe-
es, la conservació del patrimoni i la revitalitza-
ció dels nuclis urbans. 

8.  Com veu el sector avui i en un futur im-
mediat? 

En la meva opinió, crec que en el sector hi ha 
un gran nombre d’empreses que ara no tenen 
activitat suficient per la seva capacitat i també 
equips de grans professionals que ara estan 
desocupats, degut a la manca d’inversió públi-
ca i sumant la manca de finançament.  Aques-
ta  crisi ha fet i està fent molt mal al sector,  
a Catalunya hi ha més de 150.000 aturats en 
el sector. 

Crec que en un futur els problemes s’aniran 
resolent en la mesura en que s’adaptin les li-
citacions a les mides i capacitats de les em-
preses, fent un mix entre obra de nova cons-
trucció i les de conservació i rehabilitació. 
Per altra banda, amb el reinici immediat de 
les obres adjudicades i aturades, es podrien 
salvar part del teixit industrial i generar una 
significativa reactivació de l’economia catala-
na, degut a l’efecte multiplicador dels treballs 
de la construcció.  No obstant si no es prenen 
aquestes mesures, els efectes poden ser fran-
cament negatius.

entrevista
Joaquín Osorio, 
nou president del Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques
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El sector de la construcció i la promoció 
immobiliària, en el seu moment àlgid, es 
calcula que va representar aproximadament 
un 20% del PIB nacional, i que donava treball 
al 13% de la població total ocupada. A nivell de 
Catalunya, cal destacar el fet que la població 
que treballa avui en la construcció, suposa 
un 6% enfront al 12% que hi havia l’any 
2007. Tal i com podem observar, la majoria 
de les magnituds econòmiques han davallat 
alarmantment, no obstant això, no hem de 
perdre la perspectiva. A nivell europeu, aquest 
sector té un pes remarcable en les economies 
nacionals, amb una funció estratègica, 
principalment perquè dóna resposta a 
necessitats essencials de la societat, i que 
per tant, és un sector que s’ha de potenciar 
i cuidar. És important destacar el fet que 
actualment ens trobem lleugerament per sota 
de la mitjana de la zona euro pel que fa a la 
població ocupada en aquest sector.

Pel que fa específicament al sector de la 
promoció immobiliària, ens trobem en un 
moment en el qual hem de digerir l’excedent, 
però és una tasca difícil degut a la baixa 
inflació i la restricció actual en l’accés al 
crèdit; sense oblidar la escanyolida demanda 
del sector condicionada per la realitat 
econòmica i financera i l’alt endeutament de 
tots els agents econòmics. És per aquests 
motius, que el procés de recuperació serà 
llarg i costós, amb l’espera que la situació 
canviï com a conseqüència de la baixada 
del nivell de preus que incentivi demandes 
nacionals i internacionals, i l’economia, per 
tant, pivoti cap a demandes més solvents; però 
convé fixar la mirada en altres subsectors, 
com és el cas de l’obra pública. Degut al 
col·lapse pressupostari de les administracions 
públiques, la licitació d’aquestes porta 
acumulada des del 2007 una desoladora 
caiguda de més del 80%, però aquest fre a la 
inversió no ha reportat una millor situació, i ha 
posat de manifest la necessitat de prioritzar 
les infraestructures més estratègiques, les 
quals haurien de ser objecte d’estudis previs 
de rendibilitat econòmic-social.

En la línia comentada de la priorització 
d’inversions, convé impulsar polítiques que 
potenciïn la rehabilitació i el manteniment 
de les obres realitzades, ja que aquests tipus 
d’actuacions tenen un efecte molt positiu en 
l’economia, suposant la creació de llocs de 
treball qualificats, i essent aquesta ocupació 
de caràcter permanent, ja que les obres de 
rehabilitació i manteniment són constants. 
En relació a aquesta idea plantejada, cal 
fer referència a la necessitat de millora de 
l’eficiència energètica de les construccions, 
per tal de reduir els elevats costos energètics 
als quals s’ha de fer front actualment, i, tot 
indica, que tenen tendència a incrementar-

se. El parc d’habitatges actual de Catalunya 
està compost en un 61% per habitatges amb 
una antiguitat superiors als 30 anys, i per 
tant convindria l’actuació de les institucions 
públiques per evitar el deteriorament d’aquest 
parc d’habitatges, millorant d’aquesta 
manera la qualitat de vida dels ciutadans. 
Les actuacions de les institucions públiques 
haurien de suposar la creació de marcs 
normatius que fomentin la iniciativa privada i 
canvis de mentalitat en la societat.

És evident la manca de recursos de les 
Administracions Públiques, i l’efecte nefast 
de les no realització d’inversions, amb la 
conseqüent dissolució d’un important teixit 
empresarial. Calen accions concretes a 
nivell nacional, amb una visió amable envers 
el sector de la construcció i la promoció 
immobiliària, tenint sempre present la funció 
estratègica que aquest desenvolupa; sense 
oblidar l’efecte positiu que genera en altres 
sectors i activitats productives.

Convé destacar, seguint amb les qüestions 
plantejades, la necessitat d’unes polítiques 
fiscals que afavoreixin aquest canvi de visió 
del sector. Seria necessari l’aplicació de 
desgravacions fiscals alhora de promoure 
reformes i rehabilitacions d’edificis; així com 
també rebaixes en les quotes a pagar en 
concepte del Impost sobre Béns Immobles. 
Pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit, 
convindria dur a terme una harmonització 
dels tipus aplicables, ja que hi ha disparitat de 
tipus en funció de si l’obra realitzada es nova o 
de rehabilitació.

Iniciatives com la duta a terme per els 
representants empresarials, laborals i 
professionals d’aquest sector a Catalunya 
en la presentació el passat dia nou d’abril 
del manifest titulat Sortir de la crisis amb la 
construcció, el qual va ser signat per 16 entitats 
del sector, entre ells el Gremi de Constructors 
d’Obres, sota l’impuls autònom de la societat 
civil, i al marge de sol·licitar subvencions i 
ajudes públiques no possibles en aquests 
moments, posa de relleu la voluntat del sector, 
i la necessitat d’una reflexió col·lectiva i de dur 
a terme propostes concretes per tal d’invertir 
en futur. Un futur que ha de comptar amb un 
pes important d’aquest sector en l’economia, 
i on cal remoure els marcs normatius que 
frenen l’actuació i la iniciativa privada en 
relació a sectors estratègics i pròspers com la 
rehabilitació i el manteniment d’edificis. Tal i 
com s’ha comentat, en aquest marc de costos 
energètics creixents, cal prioritzar inversions 
públiques d’alta rendibilitat economic-social, 
i alhora, unes polítiques imprescindibles de 
manteniment d’aquestes obres públiques.

La construcció 
ens interessa

Valentí Pich Rosell 
Economista.  Assessor del 
Gremi de Constructors 
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Les Administracions Públiques han de 
reaccionar urgentment per reduir la in-
sofrible xifra d’atur que porta el país a 
una situació imprevisible.

La xifra de treballadors ocupats a Ca-
talunya ha disminuït en 670.000 perso-
nes des del 1r tr. 2008 (EPA)

D’aquesta reducció d’ocupats, més de 
250.000 persones corresponen al sec-
tor de la construcció, un 37% del total.

Atès que: 

La construcció és un dels sectors pro-
ductius que més llocs de treball gene-
ra.

Amb un dels coeficients multiplicadors 
de la producció més alts: 1,74.

Amb un retorn fiscal  de les inversions 
en infraestructures del 62%.

Es proposen les actuacions immediates 
següents: 

·  Reactivació de totes les obres 
d’infraestructura i equipaments,  atu-
rades i no rescindides,  que compleixin 
les ràtios d’alt retorn econòmic o social 
per part de totes les Administracions. 
(Estatal, autonòmica i locals)

· Pla de xoc per a la reforma i reha-
bilitació d’habitatges i entorns urbans 
i rurals, activitat que més “mà d’obra 
ocupa” (El coeficient multiplicador de 
la ocupació en el cas de la rehabilitació 
és de 56 llocs de treball per milió).

Aquest pla ha de contemplar:

Desgravacions fiscals sobre les actua-
cions.

Reducció del IBI i d’altres taxes locals.

Reducció de les primes d’assegurances.

· Seleccionar aquells projectes estra-
tègics que tenen una importància cab-
dal per al desenvolupament econòmic 
o social i avançar-ne la realització.

Administració de l’Estat 

Corredor Mediterrani.

Rodalies de Barcelona.

Desdoblament total N-II.

Desdoblament total N-340.

Execució B-40, etc.

Administració de la Generalitat

L-9 Aeroport – Zona Universitària.

Construcció dels Instituts, Escoles, Re-
sidències Gent Gran i Centres Atenció 
Primària pendents.

·   E s t a b l i r ,  m i t j a n ç a n t  l a  n o r -
m a t i va  p e r tinent,  la  prelació 
d’infraestructures a construir, adop-
tant de forma inqüestionable les 
ràtios comunament acceptats pels 
criteris socio-econòmics, penalit-
zant qualsevol infracció, no raonada,  
d’aquests. 

· Pagament dels deutes per rigorós 
ordre d’antiguitat en totes les admi-
nistracions.

· Considerar la inversió pública com 
un actiu i declarar-la fora del còmput 
del dèficit en aquelles obres urgents i 
estratègiques.

manifest
Sortir de la crisi amb la 
construcció

Els agents socials representatius del Sector de la Construcció a Catalunya:

· Associació Catalana d’Empreses Constructores d’Obres Públiques - CONSTCAT
· Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria independents de Catalunya – ASINCA,
· Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció, 
· Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya – CCOC,
· Ciment Català,
· Federació de Construcció i Fusta de Comissions Obreres de Catalunya – FECOMA-CCOO,
· Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció – FECOCAT,
· Federació de Gremis de la Construcció de Lleida -FGCLL
· Federació de Gremis de la Construcció de Tarragona – FEGCO,
· Federació de Gremi de Pintors de Catalunya - FEPIC
· Federació Nacional d’Indústries del Metall, Construcció i Afins de UGT Catalunya – MCA-UGT,
· Gremi d’Àrids de Catalunya,
· Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques,
· Gremi de Prefabricats i Derivats del Ciment de Catalunya,
· Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció –Gremi TMC,
· Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona – UEC.

S’adrecen a la ciutadania i diuen:
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T’ajudem a 
emprendre

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques a través del Programa Integral de Foment a l’Emprenedoria, em-
marcat en el programa Catalunya Emprèn dóna suport a nous projectes empresarials d’emprenedors provinents del sector de la 
construcció o escullin aquest sector i/o afins com a destinatari del seu producte o servei. La finalitat d’aquest programa és facilitar 
un suport eficaç a la creació d’empreses i crear un entorn favorable perquè les persones emprenedores puguin posar en marxa i 
desenvolupar el seu projecte d’autoocupació. 

Els professionals del Gremi participen en tots els estadis de gestació i consolidació de les noves empreses,informant-los, for-
mant-los, orientant-los, assessorant-los i cercant i trobant finançament (si s’escau).  A més de les persones que tinguin una 
idea de negoci, també es contemplen dos casos específics; “segona oportunitat” (aquells que volen provar una segona empresa 
després d’haver iniciat la posada en marxa d’una primera) i “traspàs de negocis”(pels que tinguin interès en gestionar i mantenir 
viva una empresa que algú vol tancar). 

CONSULTORIA

Recolzament als emprenedors perquè puguin 
estructurar el seu projecte en un pla d’empresa.

Assessorament i informació sobre el marc ju-
rídic de referència, passos a seguir per dotar 
de personalitat jurídica un projecte empre-
sarial i tramitar les altes davant els diferents 
organismes i administracions per poder dur a 
terme el procés de constitució legal de l’em-
presa, finançament i qualsevol altre informa-
ció rellevant per la persona que vulgui iniciar 
o reorientar el seu negoci en el sector de la 
construcció o afins.  S’ofereixen a l’empre-
nedor les eines necessàries per dur a terme 
la seva idea de negoci en funció de les seves 
necessitats. Acompanyament en l’elaboració 
dels plans d’empresa. 

ASSESSORAMENT FINANCER

Informació i acompanyament en la recerca 
de finançament més idoni per a la materi-

alització d’un projecte d’inversió.  Valora-
ció dels projectes empresarials, dels seus 
estats financers i possibilitats de finança-
ment tant convencionals com alternatius.  
Si s’ha considerat que el projecte és via-
ble, s’orienta i informa sobre la possibili-
tat de beneficiar-se d’algun ajut públic o 
subvenció. 

ACCIONS FORMATIVES

Accions formatives i programes d’aprenentat-
ge per transformar i formar professionals en 
nous empresaris i emprenedors.  S’organitzen 
i executen accions de formació enfocades a 
ampliar els coneixements relacionats amb la 
gestió empresarial de les persones emprene-
dores. 

Es realitzen conferències, seminaris i jorna-
des sobre aspectes de relacionats amb el món 
empresarial i l’emprenedoria (novetats legis-
latives, com vendre el propi negoci, sistemes 
de gestió de qualitat...).

FÒRUM D’INVERSIÓ 

Punt de trobada dels projectes de les perso-
nes emprenedores )que s’hagin format en al-
gun mòdul del programa d’emprenedoria amb 
el Gremi) i els inversors privats que facilita el 
finançament i el creixement de l’empresa.  És 
una oportunitat pels emprenedors de donar 
a conèixer el seu projecte empresarial entre 
inversors privats que tenen interès d’escoltar 
noves iniciatives empresarials i fer negoci. És 
una font alternativa de finançament i networ-
king pels emprenedors. 

Seguiment tècnic durant els tres primers anys 
de vida del negoci per tal de facilitar la seva 
consolidació.

Més informació: 

Gran Via de les Corts Catalanes, 663, baixos

Tel. 932 659 430

emprenedoria@gremi-obres.org
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L’ús principal de l’edifici és docent. A. La volu-
metria horitzontal es disposa sobre una base 
perforada que acull els usos més públics: la 
cafeteria i l’Aula Magna. El volum principal de 
l’aulari, que consta de la planta segona, terce-
ra i quarta acull la resta del programa: aules, 
laboratoris i despatxos.

L’envolupant de l’edifici es defineix segons la 
concepció volumètrica abans mencionada. 
D’aquesta manera la base de l’edifici es mate-
rialitza amb murs de formigó i grans obertu-
res de vidre amb elements que la protegeixen 
de la incidència del sol segons sigui l’orienta-
ció de les façanes. La pell del volum horitzon-
tal que acull la majoria del programa de l’au-
lari es defineix segons les seves orientacions.

La façana nord, molt propera al Pavelló de Go-
vern i l’Aulari existent es resol amb un acabat 
enfoscat de gra fi i pintura negre a les plan-
tes baixa i primera. A les plantes superiors el 
revestiment és un monocapa blanc de gra fi. 
Les obertures són horitzontals i envidriades 
sempre que els espais interiors ho requerei-
xin. Les parts cegues són d’alumini anoditzat 

La façana oest es resol amb lamel·les verti-
cals per tal de protegir de l’assoleiament ho-
ritzontal de ponent. A la façana est de la pri-
mera fase, que serà enderrocada a la propera 
fase, es preveu una envolvent de Gero de 14 
cm acabat amb pintura blanca.

La façana sud, la façana principal de l’aulari, 
ajuda a definir l’espai de la Gran Plaça con-
vertint-se en una superfície que dóna front a 
la plaça i ve definida per la protecció solar de 
lames horitzontals que la defineixen i accen-
tuen la seva horitzontalitat.

A la part més occidental de la façana es 
construirà un mur de formigó vist que forma 
part de la coherència estructural del con-
junt permetent el voladiu de l’edifici. Per a la 
construcció de la façana de la planta baixa i 
la planta primera de la fase 1 es preveu una 
envolvent de Gero de 14 cm acabat amb pin-
tura blanca. Aquesta serà enderrocada quan 
es contrueixi el volum de l’auditori en una fase 
posterior.

Totes les aules i laboratoris del conjunt tenen 
bones condicions d’orientació i lluminositat 

evitant sempre l’enlluernament. Totes elles 
estan condicionades per donar cabuda a una 
persona amb problemes de mobilitat.

Existeixen punts de connexió horitzontal amb 
l’aulari existent a totes les plantes principals:

baixa, primera, segona tercera i quarta. Ver-
ticalment les plantes es connecten a través 
d’una gran escala que comença al vestíbul 
principal de l’Aulari i d’un nucli de comuni-
cació vertical amb tres ascensors. Existeixen 
dues escales d’emergència en aquesta fase 
de l’edifici distribuides per faciliar l’evacuació 
de l’edifici en cas d’emergència. El volum que 
acull l’aula magna disposa de sortides d’eva-
cuació pròpies. A la memòria de compliment 
del CTE s’explica amb extensió la seguretat de 
l’edifici en cas d’incendi.

Les zones humides es troben en correspon-
dència vertical per tal de racionalitzar les 
instal·lacions d’aigua.

agremiats
Obres de la primera fase de l’aulari de l’ampliació del 
campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona.

Emplaçament: Campus de Bellvitge L’Hospitalet  
 de Llobregat

Promotor: Universitat de Barcelona

Contractista: Ute Aulari formada per Impulsa  
 GrupOrtiz SL.  Agefred SA ; y Ortiz  
 Construcciones y Proyectos SA

Pressupost:  4.831.623,65   Euros sense IVA

Termini: 12.5 Mesos

Sup. Construïda: 6.141m2
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fiscal
Aceptar el recibo del IBI supone 
entender las reglas del juego

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en ade-

lante, IBI) se encuentra regulado en el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. Se trata 

de un tributo directo de carácter real que gra-

va el valor de los bienes inmuebles sobre los 

que el obligado tributario ostenta una conce-

sión administrativa, un derecho real de super-

ficie, un derecho real de usufructo, o bien, un 

derecho de propiedad.

La gestión tributaria del IBI es competencia 

exclusiva de los ayuntamientos y comprende 

tanto los actos de liquidación, determinación 

y recaudación del importe resultante a pagar 

–la llamada cuota líquida del impuesto- como 

la resolución de los recursos que el obligado 

tributario interponga contra dichos actos.

Ante la tendencia, cada vez más generalizada 

por parte de los ayuntamientos, de aumento 

Joaquim Coma 
Alejandra de Agustín 
PICH ADVOCATS I ECONOMISTES

del recibo del IBI en un momento económica-

mente muy delicado –con el consiguiente in-

cremento de sus ingresos en perjuicio del bol-

sillo del contribuyente- resulta muy oportuno 

saber las reglas del juego antes de empezar 

la partida.

El punto de salida es la base imponible del IBI. 

Está constituida por el valor catastral de los 

bienes inmuebles y su determinación se lleva 

a cabo mediante la correspondiente ponencia 

de valores. Dicho valor catastral está, a su vez, 

integrado por el valor catastral del suelo y el 

valor catastral de las construcciones y no po-

drá superar el valor de mercado. 

Una vez determinado el valor catastral, debe-

mos obtener la base liquidable que será el re-

sultado de aplicar el coeficiente reductor (ten-

drá el valor de 0,9 el primer año e irá disminu-

yendo en 0,1 anualmente hasta su desaparici-

ón ya que la reducción se aplicará durante un 

periodo de nueve años) sobre aquellos inmu-

ebles cuyo valor catastral se vea incrementa-

do como consecuencia de la entrada en vigor  

de nuevos valores catastrales resultantes de 

un procedimiento de valoración colectiva de 

carácter general. El siguiente paso es deter-

minar la cuota íntegra aplicando a la base li-

quidable el tipo de gravamen establecido para 

cada clase de bienes inmuebles (el porcentaje 
mínimo para los urbanos es 0,4 y el máximo 
1,10 y, en el caso de los rústicos, el mínimo 
es 0,3 y el máximo 0,90). Finalmente, la cuota 
líquida se obtendrá minorando la cuota ínte-
gra en el importe de las bonificaciones obli-
gatorias o potestativas que procedan en cada 
caso. Entre las obligatorias podemos encon-

trar, por ejemplo, la bonificación de entre el 
50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra, a favor 
de los inmuebles que constituyan el objeto de 
la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto 
de obra nueva como de rehabilitación equipa-
rable a ésta, siempre que no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado y previa solicitud del 
interesado al ayuntamiento antes del inicio de 
las obras. 

Siendo más conocedores de la sistemática y 
funcionamiento del IBI, podremos acudir al 
recurso de reposición -regulado en el artí-
culo 14 del TRLRHL-, para impugnar ante el 
ayuntamiento la cuota íntegra resultante a pa-
gar si apreciamos, por ejemplo, que no se ha 
aplicado el coeficiente reductor previsto en el 
caso de la aprobación de nuevas ponencias de 
valores o que se ha aplicado incorrectamente 
el tipo de gravamen que le corresponde a ese 
concreto bien inmueble o también cuando no 

se ha tenido en cuenta alguna de las bonifi-
caciones previstas legalmente o concedida por 
el propio ayuntamiento…Y es que el saber no 
ocupa lugar pero requiere un esfuerzo –sobre 
todo si se refiere a una materia tan enigmáti-
ca como la tributaria- que, no obstante, puede 
verse recompensado si llegamos a obtener 
una resolución favorable.
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EL Consejo fue creado mediante el Real De-

creto 962/2013, de 5 de diciembre. Se trata de 

un órgano colegiado de carácter consultivo, 

adscrito al Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, a través de la Secretaría General 

de Industria y de la Pequeña y Mediana Em-

presa, en el que están representados tanto 

Administraciones Públicas como los agentes 

económicos y sociales, y cuyo fin es abordar 

todos aquellos asuntos que tienen que ver con 

la política pública de apoyo a la pequeña y la 

mediana empresa. 

Como Presidente de la Confederación Nacio-

nal de la Construcción (CNC) y  en representa-

ción de la Confederación Española de Organi-

zaciones Empresariales (CEOE), me honro en 

haber sido designado vocal de este importante 

órgano, que está llamado a tener un papel re-

levante con repercusión en los distintos secto-

res productivos, entre ellos y en particular en 

la industria de la construcción dada nuestra 

estructura empresarial configurada esenci-

almente por pequeñas y medianas empresas. 

Por este motivo, la construcción no podía que-

dar ajena a la participación en los debates y 
trabajos que en el seno de este Consejo se 
puedan gestar.

Procede en este contexto recordar que la de-
finición de pequeña y mediana empresa viene 
establecida por la Recomendación de la Co-
misión Europea 2003/361/CE, en función del 
número de empleados, menos de 250, y del 
volumen de negocios o balance general, igual 
o inferior a 50 millones de euros o 43 millones 
de euros respectivamente.  

Las funciones atribuidas al Consejo quedan 
indicadas en el Real Decreto 962/2013. Así, el 
Consejo:

§	realizará el seguimiento de la evolución, 
las dificultades y las políticas que afectan 
a las pequeñas y medianas empresas 
para formular, en su caso, las  recomen-
daciones y propuestas necesarias dirigi-
das a incrementar su número, actividad y 
competitividad,

§	informará con carácter previo el Plan plu-
rianual de apoyo a la pyme,

§	formulará recomendaciones para la 
coordinación de los distintos programas 
de apoyo a la pyme, llevados a cabo por 
los distintos organismos competentes, 
y armonizará criterios de prestación de 
servicios y de apoyo, 

§	realizará un seguimiento y una evaluación 
de la aplicación en España de la “Small 
Business Act para Europa-SBA”, 

§	analizará prácticas europeas e interna-
cionales de apoyo a la pyme y su posible 
transferibilidad a España, orientando a 
los poderes públicos en la aplicación del 
marco jurídico comunitario, 

§	contribuirá a la valoración, reconocimi-
ento y desarrollo de la función empre-
sarial ante medios de comunicación, en 
el ámbito educativo y en la sociedad en 
general, 

Consejo estatal 
de la pequeña y 
mediana empresa

§	informará acerca de proyectos normati-

vos.

Para el desarrollo de estas funciones, se han 

constituido dentro del Consejo cuatro grupos 

de trabajo:

§	financiación y morosidad,

§	simplificación administrativa,

§	emprendimiento,

§	seguimiento de la “Small Business Act”.

Dado que en CEPYME existe ya un observato-

rio sobre morosidad que encaja en los objeti-

vos del primer grupo, en CNC, a propuesta de 

CEOE-CEPYME, hemos asumido la responsa-

bilidad de ocuparnos del grupo de trabajo de 

seguimiento de la “Small Business Act”.

La “Small Business Act” fue presentada por la 

Comisión Europea en 2008 –COM (2008) 394 –  

y revisada en 2011  –COM (2011) 78–. Se basa 

en los siguientes diez principios: 

§	establecer un marco en el que los empre-

sarios y las empresas familiares puedan 

prosperar y en el que se recompense el 

espíritu empresarial,

§	garantizar que los empresarios honestos 

que hayan tenido que hacer frente a una 

quiebra puedan gozar de una segunda 

oportunidad,

§	aplicar el principio “pensar primero a 

pequeña escala” en los procesos de ela-

boración de normas,

§	hacer que las administraciones públicas 

sean receptivas a las necesidades de las 

pymes,

§	adaptar los instrumentos de los poderes 

públicos a las necesidades de las pymes, 

§	facilitar la participación de las pymes en 

la contratación pública y utilizar mejor las 

posibilidades de ayuda estatal ofrecidas a 

El 13 de marzo de 2014 se 
celebró el primer pleno del 
Consejo Estatal de la pequeña 
y mediana empresa. 



Con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. IS-0004/2013

Punto de Información en Prevención 
de Riesgos Laborales para el sector.

prevención@cnc.es                telf: 91 562 45 85

estas empresas, 

§	facilitar el acceso de las pymes a la finan-

ciación y desarrollar un marco jurídico 

y empresarial que propicie los pagos en 

tiempo en las transacciones comerciales,

§	ayudar a las pymes a aprovechar mejor 

las oportunidades que ofrece el mercado 

único,

§	promover la actualización de las cua-

lificaciones en las pymes así como la 

innovación, 

§	permitir que las pymes conviertan los re-

tos medioambientales en oportunidades,

§	apoyar a las pymes a encontrar oportuni-

dades en nuevos mercados. 

En 2011 la Comisión Europea presentó una 

revisión, haciendo balance, evaluando nuevas 

necesidades y consiguientes nuevas medidas.

La principal misión asignada a este grupo de 

trabajo del Consejo Estatal es la definición de 

criterios y metodología para la elaboración de 

los informes que han de servir para comunicar 

a la Comisión Europea la situación de la apli-

cación de la “Small Business Act” en España. 

Desde CNC mantendremos a todos nuestras 

entidades miembros al corriente de los traba-

jos de este y el resto de grupo del Consejo Es-

tatal, con el fin de recabar sus puntos de vista 

y sugerencias, pensando siempre en que las 

preocupaciones de las pequeñas y medianas 

empresas de la construcción estén presentes 

en los debates y, en consecuencia, en que las 

recomendaciones y propuestas que desde este 

órgano se puedan emitir sirvan para reactivar 

nuestra industria y mejorar la competitividad 

de nuestras empresas.

Juan Fco. Lazcano Acedo
Presidente
Confederación Nacional de la Construcción 
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La Formació Professional (FP) ha de ser una 
de les claus d’impuls de l’economia catalana i 
construir un país competitiu, per a oferir a les 
generacions que vénen, ocupació de qualitat 
i un futur digne. La UE, a través de l’Estratè-
gia Europa 2020, remarca, en aquest sentit, la 
importància  de la formació de les persones 
al llarg de la seva  vida laboral, una formació 
adaptada a les circumstàncies vitals de cada 
moment, i a les necessitats productives de les 
empreses.

Catalunya, actualment, es troba redefinint el 
seu model d’FP, sota uns criteris ben clars, 
que són la columna vertebral del III Pla gene-
ral d’FP (2013-2016),  i inspiren la futura Llei 
de Formació Professional de Catalunya.

- la integració dels subsistemes tradicio-
nals (FP Inicial i FP per a l’Ocupació)

- la innovació, la qualitat i la flexibilitat, 

- l’accessibilitat al sistema de qualsevol 
ciutadà al llarg de la seva vida activa

- la participació i la corresponsabilitat 
d’administracions, d’empreses i d’agents 
–i en general dels actors implicats en el 
món de l’FP-. 

- reforçar la implicació de les empreses en 
la formació professionalitzadora al llarg 
de la vida de les persones treballadores.

Els avantatges de la formació bonificada

L’objectiu prioritari del Govern s’adreça a 
desenvolupar un tipus de formació que sigui 
palanca per impulsar la competitivitat de les 
empreses i l’ocupabilitat de les persones, con-
ceptes que han de tenir un efecte balsàmic i 
positiu a l’economia catalana de present i de 
futur. 

La tipologia de formació contínua anomenada 
com bonificada o de demanda, és probable-
ment la que mostra un recorregut més opti-
mista per a assolir un increment significatiu 
de la competitivitat de les empreses catala-
nes, ja que consolida les dues baules de la 
cadena –empreses i treballadors- simultàni-
ament, i amb una major eficiència, ja que la 

formació de demanda permet que les perso-
nes ocupades mantinguin actualitzada la seva 
qualificació –i siguin, per tant, més resilients 
en un entorn d’atur creixent- oferint a les 
companyies contenir la seva despesa forma-
tiva, bonificant-se  mitjançant les cotitzacions 
de la Seguretat Social, en virtut d’un crèdit que 
l’estat espanyol calcula anualment per a cada 
empresa en funció de les seves plantilles.    

El sistema de demanda és un sistema win win: 
totes les parts hi guanyen. Però aquest sis-
tema de formació bonificada té encara molt 
camp de millora. La realitat ens mostra que 
el teixit empresarial català, conformat majo-
ritàriament per pimes i micropimes, no opti-
mitza bona part dels fons adreçats anualment 
per a aquest tipus de formació contínua. Amb 
dades de l’any 2012, només un 24% de les em-
preses amb treballadors per compte aliena, 
desenvolupen formació bonificada; és a dir, el 
76% d’empreses catalanes no fan ús del seu 
crèdit de formació, bona part d’elles mitjanes 
i petites. Per la seva part, les grans compa-
nyies, o que superen els 250 treballadors, es 
bonifiquen la quota en més d’un 90 %; mentre 
que les pimes d’entre 50 i 250 treballadors ho 
fan en un 80%, les empreses de menys de 10 
treballadors només es bonifiquen un 16%,  i 
les de 10 a 50 treballadors arriben amb prou 
feines al 50%. Així, dels 159 milions d’euros de 
crèdit assignat a Catalunya l’any 2012 –segons 
l’estimació feta per l’Estat, en base a l’ús del 
crèdit l’any anterior- únicament es van utilit-
zar 108 milions d’euros, la qual cosa suposa 
un desaprofitament d’uns 50 milions d’euros.

‘FORMA EMPRESA50.CAT’

En aquest context,  el Govern de la Generalitat 
s’ha proposat potenciar l’ús de la formació de 
demanda. I d’aquí neix la iniciativa ‘formaem-
presa50.cat’. Aquesta iniciativa, acordada amb 
els agents econòmics i socials que s’integren 
al Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya (www.conforcat.cat) –les patronals 
Foment i Pimec, i els sindicats CCOO i UGT, 
pretén impulsar la bonificació de les activitats 
formatives entre el col·lectiu d’empreses mit-
janes i micro que no superin els 50 treballa-
dors.

La iniciativa ‘formaempresa50.cat’, com a pro-

formació
Una formació al servei de la competitivitat
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formació
Una formació al servei de la competitivitat

va pilot per incentivar la formació de deman-
da, s’ha concretat enguany en una convocatò-
ria dotada de 900.000 euros, i s’ha adreçat a 
entitats i institucions sense afany de lucre que 
acreditin tenir l’experiència i el coneixement 
suficients respecte al funcionament del siste-
ma de formació de demanda i, alhora, tinguin 
una relació estreta i directa amb les empre-
ses a nivell sectorial i/o territorial. Cada en-
titat assessora beneficiària assumirà, sota la 
supervisió del al Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, tasques de suport i 
assessorament a empreses que optin a par-
ticipar en el sistema de formació de demanda.

L’objectiu de la iniciativa ‘formaempresa50.cat’ 
és aconseguir incrementar el coneixement de 
la formació bonificada en l’entorn de les micro 
i petites empreses catalanes, optimitzar els 
recursos disponibles, i que la participació de 
les companyies en aquets sistema, porti a un 
cicle virtuós, on la potenciació de la formació, 
tingui un efecte directe en l’increment de la 
competitivitat de les empreses i  l’ocupabilitat 
de les persones treballadores. 

El Govern de la Generalitat, mitjançant el 
Departament d’Empresa i Ocupació,  està 
compromès a potenciar la formació professi-

onalitzadora al llarg de la nostra vida laboral 
com a element de transformació  del mercat 
de treball català, i com a punta de llança de la 
competitivitat  de les nostres empreses arreu 
del món.

Maria del Carme Duch Torrelles  
Directora  
Consorci  per a la Formació Conti-
nua de Catalunya
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En aquest context, una de les principals con-
clusions que en podem extreure és que el fu-
tur passa per una simbiosi entre el sector de 
la construcció i l’optimització de l’ús de l’ener-
gia en els edificis. Amb uns preus de l’energia 
que tendeixen a l’alça, i partint de la premissa 
que l’energia és un bé escàs, és fonamental 
consumir cada cop menys energia i aprofitar 
millor la que consumim. La construcció té un 
gran potencial en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica, ja que les característiques cons-
tructives dels edificis determinen el gruix del 
consum d’energia que es produeix en l’àmbit 
domèstic i terciari, que ja representa de l’or-
dre d’un 30% del consum total d’energia a 
Catalunya. 

La UE empeny en aquesta comunió entre 
construcció i eficiència energètica. El millor 
exemple és la Directiva Europea 2010/31/
UE, que determina que els edificis tinguin un 
consum energètic gairebé nul –és a dir, que 
la seva intensitat energètica sigui molt baixa i 
que cobreixin la seva pròpia demanda energè-
tica amb instal·lacions d’energies renovables. 
De fet, a partir del 31 de desembre de 2018 
tots els edificis nous d’institucions públiques 
hauran de complir aquesta directiva, i tots els 
edificis nous ho hauran de fer a partir del 31 
de desembre del 2020. 

La rehabilitació energètica: fer de la necessi-
tat una oportunitat

Més enllà del fet que els nous projectes d’edi-
ficació hauran de complir aquestes normes, 
bona part de les oportunitats per al sector de 
la construcció en matèria d’estalvi i eficièn-
cia energètica es concentren en l’àmbit de la 
rehabilitació energètica, és a dir, renovar els 

edificis ja existents per tal de fer-los molt més 
eficients del que eren originalment. Si tenim 
en compte que un edifici amb una qualifica-
ció energètica A estalvia de mitjana més d’un 
80% amb relació a un que estigui qualificat 
amb una G, és fàcil deduir que aquest tipus 
d’inversions resulten positives tant per als 
usuaris –que veuen rebaixada la seva factura- 
com per al conjunt de la societat –que redui-
rà substancialment el consum d’energia i les 
emissions contaminants.

Catalunya compta amb un parc d’1,2 milions 
d’edificis dedicats a usos residencials i tercia-
ris. A la gran majoria els correspon una qua-
lificació energètica molt baixa, és a dir, són 
molt poc eficients, principalment per la seva 
antiguitat. Sense anar més lluny, la normativa 
no va incloure fins l’any 1980 l’obligació d’in-
corporar materials aïllants en les façanes. 

El Govern de Catalunya, dins del seu ferm 
compromís amb l’estalvi i l’eficiència ener-
gètica com a principal eix de les polítiques en 
matèria d’energia, és conscient del potencial 
que té en aquesta matèria el sector de l’edi-
ficació. Així, des de ja fa un any s’ha iniciat la 
certificació d’eficiència energètica d’edificis. 
En aquest període, l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) ha registrat més de 200.000 certifica-
cions, que suposen un primer pas indispensa-
ble per conèixer l’estat del parc dels edificis 
des del punt de vista del consum d’energia. 
Una primera radiografia d’aquestes certifi-
cacions ens indica que aproximadament un 
50% dels edificis han obtingut una qualificació 
E, mentre que un 24% han obtingut una G. El 
marge de millora és, doncs, notable.

A més, el passat febrer es va aprovar l’Estra-

Construcció i eficiència 
energètica, 
una simbiosi perfecta

En els darrers mesos, l’energia ha esdevingut un dels àmbits que ha generat més debat en 
els àmbits econòmic, social i polític. Des del punt de vista de l’economia, el creixent cost de 
l’energia s’ha convertit en un obstacle tant per a la competitivitat de les empreses com per 
al benestar dels ciutadans. En termes socials, s’ha assolit un consens sobre la necessitat 
d’avançar cap a un model més sostenible, que abundi en l’estalvi i l’eficiència energètica i en 
les energies renovables, si bé l’estructura del sector de l’energia i les rèmores que arrossega 
alenteixen aquest procés i generen divergències en com dur-lo a terme. I, en l’àmbit polític, es 
produeix la paradoxa que mentre la UE legisla i anima per reduir els consums d’energia i les 
emissions de carboni, el Govern de l’Estat aprova una reforma elèctrica en direcció contrària, 
posant els criteris econòmics per davant dels criteris industrials, energètics i ambientals.



tègia catalana per a la renovació energètica 
d’edificis, que té com a objectiu incentivar els 
propietaris dels edificis d’usos residencials i 
terciaris perquè en millorin el comportament 
energètic, fet que es traduirà en un estal-
vi econòmic i en la millora de les condicions 
d’habitabilitat i confort. L’any 2020, l’aplicació 
d’aquesta estratègia permetrà reduir el con-
sum estimat d’edificis residencials i terciaris 
en un 14,4% i les emissions de CO2 en un 22%.

L’Estratègia, a la qual s’han adherit 64 entitats, 
s’ha fixat com a repte impulsar 120 macropro-
jectes de renovació, que podrien suposar fins 
a 1.400 milions d’euros d’inversió i la genera-
ció de 14.000 llocs de treball, i inclou mesures 
com la creació d’un sistema d’informació amb 
les dades del parc edificat català, la posada 
en marxa de campanyes informatives per es-
timular la demanda de rehabilitació energè-
tica, facilitar l’entrada en el mercat de nous 
productes i serveis aplicables en processos de 

renovació energètica o establir un programa 
de finançament per a aquestes inversions, es-
timulant la col·laboració publicoprivada.

Igualment, l’administració catalana fa temps 
que, amb la voluntat de donar exemple i d’op-
timitzar la gestió dels recursos públics, està 
aplicant un acord de Govern per a l’estalvi i 
l’eficiència en equipaments públics, i que pas-
sa tant per la millora de les condicions de con-
tractació com per la inversió en mesures que 
redueixin la despesa energètica, fonamental-
ment a través d’empreses de serveis energè-
tics. El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat 
ha estat un dels primers en aplicar aquest 
procés.  

A més d’aconseguir els resultats fixats en 
matèria d’estalvi i eficiència energètica, totes 
aquestes polítiques comportaran la creació 
d’una demanda de productes i serveis relaci-
onats amb la rehabilitació energètica d’edifi-

cis. Es tracta d’una bona oportunitat perquè 
el sector de la construcció, un dels que ha 
patit la crisi de manera més intensa, trobi al-
ternatives de futur. Les empreses, però, han 
de ser proactives i intel·ligents, i actuar amb 
altura de mires. Més enllà de l’obligada espe-
cialització de les empreses constructores en 
tecnologies d’eficiència energètica, és un bon 
moment per plantejar-se nous reptes i estra-
tègies, com ara diversificar l’oferta o guanyar 
dimensió. Una opció, per exemple, és incor-
porar a la cartera els serveis energètics, tot 
convertint-se en constructors i gestors ener-
gètics. 

Construcció i eficiència energètica tenen un 
llarg camí conjunt per endavant. I no tinc cap 
dubte que, treballant de la mà empreses i ad-
ministració, serem capaços de fer-ho a bon 
ritme. 

Maite Masià i Ayala
Directora de l’Institut Català d’Energia
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espai rehabilitació
Criteris per a una intervenció  de rehabilitació

Cata prèvia

Tota intervenció de rehabilitació suposa una 
destrucció parcial, puntual, substitució, etc.. 
de part de l’edifici  existent, per això val la 
pena tindre en compte les paraules del gran 
arquitecte italo-suís, en Luigi Snozzi quan ad-
verteix que “Ogni intervento presuppone una 
distruzione, distruggi con senno”(seny, sentit del 
que fas, criteri mesurat, o com li volgueu dir), és 
obvi que cal fer-ho amb el millor dels criteris i 
per tant amb el millor dels coneixements pre-
vis. Això que sembla elemental i matusser de 
dir, és el problema més gran i que molts cops 
porta a l’actuació fallida, s’actua, ja d’inici, 
sense criteri metodològic respecte de l’edifici 
a rehabilitar, ja sia per causa del desconeixe-
ment de l’objecte a tractar, o de la forma com 
es va construir, materials, elements i fins i tot 
sistemes generals del propi edifici.

UNA EXPERIÈNCIA

Vull aportar aquí l’experiència que em va pas-
sar a la docència de la patologia i la rehabi-
litació d’edificis que al cap de forces anys he 
practicat. 

La primera classe d’aquesta matèria, a l’ini-
ci de curs vaig recomanar una bibliografia 
com sempre, al cap d’una setmana al temps 
d’aclariments de dubtes i consultes, una 
alumna demanà la paraula i em va dir que 
havia mostrat la llista de llibres  al seu pare 
i li va dir, que “vaja bibliografia tan antiga 
recomana aquest professor (Benavent de 
Barberà, Mestres d’Obres de Barcelona, 
Vitrubi, Bergós, etc...), a part de felicitar-la 
per mantenir diàleg amb el seu pare sobre 
aquestes coses, li vaig demanar la professió, 
i era del gremi tecnològic. Els alumnes van 
fer les rialles i expressions juvenils clàssi-
ques ben sonorament. Vaig continuar, si tor-
nes a parlar amb el teu pare d’això, li pots dir, 
que els edificis que tu hauràs de rehabilitar, 
restaurar, reciclar posar en reús, etc... seran 
principalment els que ara veus per tota la ciu-
tat, són els que es van bastir quan aquests 
mestres els explicaven als seus llibres, que 
son manuals clàssics de sabiduria tecnolò-
gica i en ells hi descrivien fins i tot les seves 
funcions i característiques medi-ambientals 
des de Roma, doncs el Vitrubi entre altres co-
ses enuncia i dictamina sobre el que avui és 
doctrina moderna anomenada sostenibilitat i 
medi-ambient. 

La setmana següent, torna l’alumna  demana 
la paraula en públic i explica la comprensió i 

reconeixement del mètode, els alumnes i sobre-
tot jo varem aprendre la lliçó, crec que l’alumna i 
d’altres es van fer seus aquests llibres. 

Mèrit del pare, l’alumna i els grans mestres 
que ens han explicat els edificis i que avui for-
ça gent ignora, tant aquests mestres la cons-
titució dels edificis que rehabilitem. Aquesta 
situació va ser, sinó la millor introducció de 
curs interactiva que recordo, una de les més 
efectives en centrar la matèria de l’assignatu-
ra i el curs va ser un dels millors grups d’estu-
diants d’aparelladors que he tingut.

UNES PAUTES

Amb aquest article es pretén posar damunt la 
taula la importància de la fase inicial d’analí-
tica i diagnosi, el que permetran l’elaboració 
del projecte correcte  prèviament a l’adjudi-
cació i a la realització de les intervencions de 
rehabilitació o restauració. 

Cal tenir present que només amb el coneixe-
ment de l’estat de la construcció, es pot esta-
blir el guió de reparació, el cost inicial de calés 
i recerca documental, és el més profitós per 
a determinar el cost final de la intervenció, 
doncs no és ben cert que la rehabilitació pu-
gui tindre certesa de previsió final. L’execució 
correcte del procés per a la diagnosi, porta al 
projecte i la posterior intervenció en obra, a un 
bon procés per a tots els agents que hi inter-
venen. L’aparició d’imprevistos i desviaments, 
no és superior als de l’obra nova, claus en mà, 
tan habitual com a forma de contractació als 
darrers temps.

Un guió, que es proposa i permetria arribar 
a la bona diagnosi, el desenvolupament dels 
següents estudis i accions :

A.- Coneixement administratiu de l’edifici.  
Antiguitat, legalitat dels seus elements.   
Cartografia antiga, i original a poder ser.

B.- Coneixement del seu valor socio-cultu-
ral. 
Estudis de valorització patrimonial cultu-
ral i funcional

C.- Coneixement de l’estat físico-constructiu.

D.- Redacció del Projecte de Rehabilitació. 
Mesures prèvies per a l’estabilitat i 
seguretat de persones, durant tot el 
procés. 
Redacció del propi projecte.  
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Albert Plà i Gispert
Arquitecte & Co

E.- Anàlisi comparatiu d’ofertes i alterna-
tives, doncs les solucions proposades 
inicials, no són com a l’obra nova, sinó 
que s’han de justificar amb la considera-
ció de les exigències de la diagnosi.

Aquesta reflexió personal i l’interès cultural vol 
ser una eina que, en sí mateixa, que ens serveixi 
a tots per compartir els diversos interrogants 
que presenta l’exigència permanència i durabili-
tat dels edificis , des del seu estat original fins al 
nou estat rehabilitat (la del seu nou estat actual). 

Assolit aquest bon estat de l’edifici, serà el mi-
llor moment per introduir, el que l’experiència 
demostra, com és la manca de manteniment 
integral dels edificis, això es podria endegar 
en posteriors articles, i així, d’aquesta mane-

ra, entre tots treure’n noves propostes i con-
clusions per tal d’aportar a les edificacions 
malmeses uns criteris i projectes, ja que el 
mètode exposat (o millor, suggerit) és el clàs-
sic, però han canviat les tècniques, els mate-
rials i quasi els oficis en la seva forma de tre-
ballar i gairebé, el concepte de patrimoni dels 
bens immobles. 

CONCLUSIÓ

Feta la Diagnosi prèvia, base i directriu de la 
rehabilitació, caldrà que la redacció del pro-
jecte sigui feta en funció del posterior mante-
niment, voldria retre homenatge als mestres 
que ho foren de qui signa, i en Josep Maria 
Fargas i junt amb l’Enric Tous, Arquitectes, 
que ens van inculcar  que “un projecte, d’obra 

nova o rehabilitació, calia fer-lo pensant en 
el manteniment posterior, ja que la inversió 
de temps i economies en el desenvolupament 
del projecte, són inversament proporcionals, 
al cost del manteniment i reparacions, i so-
bretot d’estalvi de costos socials i d’incomo-
ditats dels seus usuaris”.

Crec que el debat, tot i que sembli senzill, 
sabut i conegut, permetrà veure la realitat de 
l’estat de la qüestió, ja que l’experiència i la 
pràctica dins el mon pericial judicial fa que es 
pugui certificar com a evident que “quelcom 
falla a la rehabilitació”, d’una banda la for-
mació especialitzada, i d’altra la pedagogia in-
terdisciplinar a la diagnosi, i els resultats són 
dubtosos o així m’ho sembla...

Llibres fonamentals.                                                                                                    
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espai rehabilitació
Ajuts per a la rehabilitació

Quins ajuts es poden dema-
nar?  
Les obres de rehabilitació que es po-
den acollir a aquesta convocatòria 
són totes aquelles que afectin l’edifici: 
• Patologies estructurals.
• Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, 

supressió de barreres arquitectòni-
ques.

• Rehabilitació energètica: façanes, co-
bertes, mitgeres i celoberts, sistemes 
de microgeneració 

 –com, per exemple, la generació 
d’aigua calenta mitjançant energia so-
lar tèrmica–, ajuts per a la instal·lació 
d’endolls per a la càrrega de vehicles 
elèctrics als pàrquings.

Qui pot demanar l’ajut?
• El president de la comunitat de propie-

taris.
• L’administrador o el propietari de 

l’edifici, sempre que no es tracti d’una 
promoció immobiliària.

Ja es poden sol·licitar
els ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis a Barcelona.
La convocatòria, que va
entrar en vigor el 17 de març 
passat, estarà oberta fins
al 31 de desembre de 2014.

Ajuts
per a la
rehabilitació
d’edificis 
2014
www.bcn.cat/habitatge 
www.consorcihabitatgebcn.cat



Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques - 21

Quantia de les subvencions: 
Pot arribar, en alguns casos, fins 
al 50% (amb un màxim de 50.000 
euros). Això inclou el pressupost  
d’obres declarat en llicència, els es-
tudis i treballs tècnics, i les taxes i 
tributs. El percentatge màxim de la 
subvenció s’estableix en funció de 
l’eficiència energètica d’acord amb 
l’obra que es realitzi.

Quins edificis es poden be-
neficiar
dels ajuts?
Edificis anteriors a l’any 1981, des-
tinats majoritàriament a habitatge 
habitual. En el cas que l’edifici esti-
gui majoritàriament destinat a altres 
usos, la subvenció s’aplicarà propor-
cionalment al nombre d’habitatges 
habituals que hi hagi a l’immoble.

Quines condicions cal com-
plir?
• L’edifici ha d’estar destinat a habitat-

ge.
• Cal aportar l’acord de la comunitat de 

propietaris.
• Les obres no es poden iniciar abans 

de recollir l’informe tècnic inicial que 
s’entrega amb posterioritat a haver 
formalitzat la sol•licitud d’inscripció.

• Les obres s’han d’iniciar en un termini 
màxim de 3 mesos des de l’emissió 
de l’informe tècnic inicial. En cas de 
no haver-lo aportat abans, cal aportar 
amb el comunicat d’inici d’obres la lli-
cència d’obres.

On es poden sol·licitar i tra-
mitar els ajuts? 
A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge i a 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà.

Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Informa-te’n a:

Xarxa d’Oficines de 
l’Habitatge
• Oficina de l’Habitatge a Ciutat 

Vella
 Carrer del Pintor Fortuny, 17-19

• Oficina de l’Habitatge a l’Eixample
 Carrer d’Alí Bei, 13-15

• Oficina de l’Habitatge a Sants - 
Montjuïc

 Carrer d’Antoni de Capmany, 23

• Oficina de l’Habitatge a les Corts
 Carrer del Remei, 9

• Oficina de l’Habitatge a Sarrià - 
Sant Gervasi

 Carrer de Canet, 24

• Oficina de l’Habitatge a Gràcia
 Carrer de Francisco Giner, 14

• Oficina de l’Habitatge a Horta - 
Guinardó

 Carrer del Llobregós, 175

• Oficina de l’Habitatge a Nou Barris
 Plaça Major de Nou Barris, 1

• Oficina de l’Habitatge a Sant An-
dreu

 Carrer de Joan Torras, 49

• Oficina de l’Habitatge a Sant Martí
 Rambla del Poblenou, 154

Horari:
Dilluns, dimarts, dimecres i diven-
dres,
de 8.30 a 14.30 h.
Dijous, ininterromput de 8.30 a 20 h.

Telèfon d’informació i trami-
tació:
010
Consulteu les condicions del servei 010
al web bcn.cat/ajuntament/atenciociutadana
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espai rehabilitació
La bioconstrucció, un requisit cada vegada més 
acceptat i exigit

Els últims mesos van apareixent notícies i 
estadístiques esperançadores sobre la ten-
dència del sector de la construcció a estabi-
litzar-se. Les interpretacions més optimistes 
afirmen un increment de les transaccions 
immobiliàries, i també de la reactivació de la 
demanda de pressupostos per fer obres de re-
forma i obra nova. Els sectors que poden mo-
tivar el canvi de tendència no estan molt clars, 
però la reforma i l’adequació per a la industria 
i els serveis semblen tenir la clau de volta. Hi 
ha un cert nivell de mercat i es veu activitat. 
Amb aquests primers indicadors de la possi-
ble sortida de la recessió hom té l’esperança 
que comenci la recuperació del sector.

El que sí queda palès és que els nous promo-
tors són cada vegada més exigents: s’informen 
més abans d’iniciar qualsevol projecte. De 
manera que tenen un criteri més clar sobre el 
sistema constructiu, la tipologia de materials, 
les prestacions i les comoditats que desitgen. 
A més a més, la situació actual afavoreix, més 
que mai, als qui són capaços d’oferir la millor 
qualitat al millor preu.

Per obrir-se mercat, cal doncs una resposta 
molt professional, implicada i oberta a qual-
sevol tipus de repte i plantejament. Sense que 
necessàriament hàgim de desvincular-nos de 
la cultura i del bagatge de la construcció tra-
dicional catalana. Tot al contrari, els sistemes 
i solucions constructives tradicionals aporten 
molt alhora d’establir criteris de bones pràcti-
ques. El saber fer i la bona praxis són garantia 
d’una bona presentació empresarial. Però cal 
innovar i aplicar les noves tecnologies per agi-
litzar els processos i facilitar que el producte 
final sigui eficient i satisfactori.

Cada vegada hi ha més interès pels hàbits sa-
ludables. És més habitual la pràctica d’algun 
esport, són més quotidians els plantejaments 
sobre la importància d’una alimentació sana, 
equilibrada i lliure d’agents químics, i hi ha 
més consens sobre els efectes positius en el 
propi benestar emocional que comporta una 
actitud positiva i optimista. De la mateixa ma-
nera, cada vegada hi ha una major acceptació 
i demanda d’integrar plantejaments que prio-
ritzen el benestar de les persones i la sosteni-
bilitat alhora de projectar i construir. Aquests 
requisits s’han anat implantant progressiva-

ment  a les obres de reforma, rehabilitació i 
restauració en els darrers anys, i ara cada 
vegada més també a les obres noves d’habi-
tatges i d’oficines.

S’està legislant en relació a l’estalvi i l’eficièn-
cia energètica, però també en referència al be-
nestar i el confort de les persones. La norma-
tiva i les directives europees van marcant uns 
llindars cada vegada més exigents també en 
aquests sectors. No només l’eficiència ener-
gètica està a l’ordre del dia, també l’acústica 
i l’ergonòmica, per exemple. S’intenta regular 
els segells i distintius homologats de materi-
als i sistemes constructius ecològics o lliures 
de productes químics volàtils. En poc temps 
veurem també distintius de classificació i qua-
litat segons la petja hídrica i de carboni en els 
materials de construcció. 

Referent a la construcció les solucions soste-
nibles i ecològiques no es queden enrere. No 
deixen d’incorporar-se al mercat productes 
cada vegada més eficients i sostenibles alho-
ra. Materials per aïllaments i divisions lleuge-
res; làmines impermeables i transpirables; 
pintures i revestiments més saludables; trac-
taments i acabats per la fusta i altres materi-
als naturals; cobertes i murs vegetals; mul-
titud de solucions que no només compleixen 
els requeriments tècnics i normatius, sinó que 
tenen el valor afegit de ser més sostenibles i 
millorar la salubritat i el confort.

A poc a poc es van vencent els prejudicis so-
bre la manca de garantia, de durabilitat o del 
sobrecost de la bioconstrucció. I es va conso-
lidant la tendència a contemplar aquests prin-
cipis als projectes d’obra nova.

La bioconstrucció vol oferir una resposta 
equilibrada i integral que garanteixi una so-
lució saludable per a les persones i respectu-
osa amb el medi. Cada cas i cada situació re-
quereix un estudi detallat i particular, amb els 
condicionants concrets de les persones a les 
que va destinades i del lloc on s’emplaçarà.

Els factors o criteris bàsics a considerar els 
podem  agrupar en cinc grans principis: els 
materials adequats, un ambient interior sa-
ludable, balanç positiu del consum d’energia 
i afectació sobre el medi ambient, harmonia 
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interior de l’edificació i harmonia amb el solar 
i l’entorn.

Es prioritzen els materials naturals i amb el 
mínim procés de transformació industrial, que 
siguin de producció el més local possible i d’ús 
acceptat a la regió. Que no emetin olors desa-
gradables ni substàncies tòxiques i que siguin 
de baixa radioactivitat. Preferiblement amb 
bones característiques de protecció acústica i 
amb aportació a minimització de la transmis-
sió de les vibracions.

Per millorar l’ambient interior cal reduir, en 
primer lloc, l’aportació d’humitat incorpora-
da a l’obra nova i facilitar la seva ràpida dis-
sipació. Es valora les propietats i els proto-
cols per evitar la proliferació de fongs, bac-
tèries, pols i agents al·lèrgenics.  Es valoren 
els materials amb capacitats higroscòpi-
ques i la disposició de sistemes o solucions 
constructives i acabats que no impedeixin 
l’aprofitament d’aquesta propietat. S’estudia 
i promou l’equilibri entre l’aïllament tèrmic i 
l’acumulació de calor. Es consideren, per als 
càlculs, les diferents temperatures superfi-
cials òptimes a més de la de l’aire interior. 
Es prioritza els sistemes passius de clima-
tització i la calefacció radiant. L’arquitectura 
holística està posant especial atenció a la 
calefacció per paret radiant, per exemple. 
S’assegura i es recomana una suficient re-
novació de l’aire per garantir-ne una millor 
qualitat. S’avalua i es té en compte les ra-
diacions naturals, per assegurar una bona 
situació i que s’alterin el mínim possible. Es 
mesuren i eviten els camps electromagnè-
tics i les ones de radio en expansió.

Pel que fa al consum d’energies i afectació 
al medi ambient, es tendeix a optimitzar l’ús 
d’energies renovables. A més dels materials 
de proximitat, preval la no utilització de ma-
tèries escasses o amb balanç perjudicial o 
perillós per la seva obtenció. Es contempla 
l’afectació al medi ambient en tota la cade-
na, des de l’obtenció dels materials, a la im-
plantació a l’obra i al seu desballestament al 
final de la seva vida útil. S’estudia la possi-
bilitat i la viabilitat de la reutilització de les 
aigües grises, així com els sistemes o meca-
nismes per millorar i garantir la qualitat de 
l’aigua de consum.

L’interior ha de ser harmoniós. A més de 
prioritzar l’aprofitament de la llum natural, 
totes les característiques de l’enllumenat han 
de ser harmonioses amb la naturalesa i en-
tre les diferents fonts de llum per crear una 
llum adequada per a cada ambient i situació. 
És molt important l’equilibri entre dimensi-
ons, proporcions i formes, que es tindran en 
compte tant per la construcció en sí com en el 
mobiliari i la decoració. Els colors i novament 
la il·luminació tindran en compte la seva psi-
cologia intrínseca. Es descarten equipaments 
i elements no ergonòmics o fisiològicament 
inadequats. Els estudis de Feng Shui es tenen 
també en compte alhora de buscar aquest 
equilibri.

El terreny o solar també és estudiat i valorat. 
Es consideren les característiques geobiològi-
ques per evitar tant les pertorbacions naturals 
com les artificials i relacionades amb l’entorn. 
Cal mantenir una distància suficient de les 
fonts de contaminants i sorolls; alhora que se 
segueixen criteris de paisatgisme i urbanisme 
consonants amb la cultura de la zona, però es-
pecialment positives pel medi. 

La correcta aplicació d’aquests criteris amb 
ressonància amb les necessitats dels usuaris 
finals i de l’entorn afavoreix un projecte digne 
per una edificació saludable i eficient. Partint 
d’un projecte tant minuciós, si s’aconsegueix 
una bona coordinació de l’obra i la implicació 
de tots els especialistes i industrials per un 
resultat professional i detallista, la construc-
ció resultant transpira tota aquesta harmonia 
en cada racó.

En benefici de tots, aquestes característiques 
no només són cada vegada més contemplades 
i exigides en les normatives i criteris d’homo-
logació, sinó també pels usuaris i promotors.

Narcís Cebrià i Llistosella.
Arquitecte Tècnic. Especialista en Bioconstrucció.
www.narciscebria.cat
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Això ens porta a dir que la gran majoria de 
Comunitats de Propietaris i, sobretots els 
seu President, desconeixen les obligacions 
i responsabilitats que s’adquireixen en el 
moment en que s’ha d’executar una obra  a 
la finca, ja que “ningú ha estudiat per ser 
President de la Comunitat”.

El RD 1627/1997 estableix al seu Annex I que 
els treballs de rehabilitació i manteniments 
son considerats obra, i defineix com a 
Promotor qualsevol persona física o jurídica 
(pública o privada) per compte de qui es fa 
l’obra.

Per tant en el moment en que a una comunitat 
de veïns s’han de realitzar treballs en façanes, 
patis, terrats o fins hi tot pintar l’escala, 
estem dins d’una obra (amb independència 
de la complexitat d’aquesta obra, la seva 
durada o el seu pressupost d’execució) així 
que és la pròpia Comunitat la que n’esdevé la 
Promotora a través del seu President com a 
representant legal.

Això és important donat que, com a Promotors, 
hi ha un seguit d’obligacions i responsabilitats 
que hauran de ser tingudes en compte abans 
d’iniciar l’obra.

Així mateix, si la Comunitat de Propietaris, 
a través del seu President, contracta 
directament a treballadors autònoms sense 
assalariats, esdevindran també Contractistes 
respecte aquests, assumint-ne les 
responsabilitats que se’n deriven d’aquesta 
figura jurídica.

Un cop decidit que s’ha de fer una obra, s’haurà 
de saber si per executar-la es requereix 
disposar d’un projecte o no. Això ve determinat 
per la normativa municipal de tal manera que, 
en el moment de sol·licitar l’autorització per 
realitzar l’obra a l’ajuntament, aquest indicarà 
si és necessari realitzar un projecte (en base 
a la duració de l’obra, l’afectació d’elements 
estructurals, l’ús de bastides, etc).

Per tant diferenciarem si es tracta d’una obra 
amb projecte o una obra sense projecte.

OBRES AMB PROJECTE

Un professional competent realitzarà un 
projecte d’obra, del que se’n derivarà un 
Estudi de Seguretat o un Estudi Bàsic de 
Seguretat, que haurà de ser facilitat als 
industrials contractats per la Comunitat per 
tal que puguin realitzar el Pla de Seguretat 
i Salut de les fases que els hi han estat 
contractades.

La Comunitat haurà de designar una Direcció 
Facultativa (tècnic o tècnics competents 

Fem obres 
a la comunitat

Al butlletí d’abril de Prevención de 
Riesgos Laborales de Foment del 
Treball se’ns presentava la notícia d’una 
Comunitat de Propietaris sancionada 
arrel d’un accident de treball, ocorregut 
a la finca durant obres de rehabilitació 
de la façana. Cada vegada és més 
freqüent veure com comunitats de veïns 
són sancionades per diferents tipus 
d’infraccions (contractació submergida, 
obres, etc) fruït del desconeixement 
de la legislació vigent que regula els 
diferents àmbits en que ens podem 
arribar a moure en cas de realitzar 
obres o manteniments.
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designats pel promotor, encarregats de la 
direcció i del control de l’execució de l’obra) i, 
en cas d’emprar a l’obra més d’una empresa, 
empresa i treballadors autònoms o varis 
treballadors autònoms, també haurà de 
designar un Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’execució d’obra que s’integrarà dins 
la Direcció Facultativa.

Recordar que, com a Infracció greu per part 
del Promotor, hi tenim el fet de no nomenar 
el pertinent Coordinadors de Seguretat (quan 
sigui preceptiu); o no realitzar l’Estudi o estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut quan calgui.

Així mateix, encara que la gestió documental 
de tota l’obra sol delegar-se en al figura 
del Coordinador de Seguretat i Salut, la 
responsabilitat legal és del Promotor i per tant 
la Comunitat de Propietaris haurà de vigilar i 
comprovar que les empreses constructores 
(aquelles empreses contractades directament 
per ells, sense intermediaris) redactin 
amb caràcter PREVI a l’inici de l’obra un 
Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
i complementi allò establert a l’Estudi o 
Estudi Bàsic per a les tasques que ells han 
d’executar. Cal tenir present que en cas 
de contractar directament treballadors 
autònoms, és la pròpia Comunitat de Veïns qui 
haurà d’elaborar aquest document.

Un cop es disposi del/dels Plans de Seguretat, 
serà el Coordinador de Seguretat i Salut qui 
els aprovarà, o bé la Direcció Facultativa 
cas de no ser necessària la presència d’un 
Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra.

OBRES SENSE PROJECTE

En cas que no hagi estat necessari elaborar 
un Projecte d’obra, no hi haurà doncs un 
Estudi o Estudi Bàsic i, per tant, no podrà 
redactar-se un Pla de Seguretat i Salut que 
els desenvolupi.

És aquí, quan les empreses constructores 
han d’elaborar un Pla de Prevenció de riscos 
laborals on s’inclogui una avaluació dels 
riscos específics de l’activitat que se’ls ha 
contractat.

Així doncs, quan ja es sap el què es vol fer i 
s’ha determinat quants industrials executaran 
l’obra (per tal de saber si cal o no un 
Coordinador de Seguretat i Salut), arriba l’hora 
de saber què s’ha d’exigir a un contractista.

- Tota empresa contractista (o treballador 
autònom amb assalariats), haurà de 
justificar  documentalment que disposa 
d’una organització preventiva (que 
disposa d’un servei de prevenció)

- Inscripció de l’empresa al REA (Registre 
d’Empreses Acreditades en el sector de 
la subcontractació). No estaria de més 
que, un cop l’industrial ha facilitat aquest 
número, es procedeixi a comprovar-ne 
la seva validesa a través del portal www.
gencat.cat 

- Apertura de centre de treball

- Relació dels treballadors que executaran 
l’obra i formació legalment exigible, 
aptitud mèdica i registre de lliurament 
d’equips de protecció

- Designació d’un Recurs Preventiu

- Habilitació d’un Llibre de Subcontractació 
(si subcontracten altres industrials)

No obstant, ja hem apuntat que la Comunitat de 
Propietaris també pot esdevenir Constructora, 
i com a tal tindrà una sèrie d’obligacions que 
es sumaran a les ja esmentades:

- Aplicar els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a la Llei de Prevenció 
de Riscos laborals 31/1995, així com els 
establertes al Reial Decret 1627/1997 
sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut en obres de construcció.

- Fer acomplir al personal contractat allò 
establert al Pla de Seguretat i Salut (en 
obres amb projecte)

- Informar i proporcionar les instruccions 
adequades als treballadors sobre 
les mesures de prevenció que s’han 
d’adoptar

- Designar un Recurs Preventiu

De l’incompliment de les obligacions derivades 
com a Constructor, les sancions poden anar 
des de multes de 40€ (lleu en grau mínim) fins 
als 819.780€ (multa molt greu en grau màxim)

No obstant recordar que una sanció 
administrativa (molts cops assegurable 
mitjançant la Pòlissa de Responsabilitat Civil) 
pot no ser el final del camí si es produeix 
un accident laboral greu o mortal,  sinó que 
també se’n pot obrir la via penal.

Vanesa Navarra Serrano
Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals
INPREIN,
Bruc, 35 08010 Barcelona
Tel. 93 302 6100
inprein@inprein.com
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 IMPULSEM LA REHABILITACIÓ

GRUP IMPULSA és un grup de treball 
format per diferents agents que actu-
en al voltant de la gestió dels edificis i 
de la Rehabilitació i Millora física del 
mateixos, amb l’objectiu de fomentar i 
dinamitzar el sector, millorant la qua-
litat dels serveis oferts als ciutadans, 
amb consciència i responsabilitat so-
cial.

El grup de treball, format per repre-
sentants del Col.legi d’Arquitectes, el 
Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de 
Barcelona, el Col.legi d’Administra-
dors de Finques de Barcelona i Lleida, 
i membres del a RiMe (comissió de 
Rehabilitació i Manteniment dels Edi-
ficis; Gremi i CCOC), ha estat creat per 
preparar propostes i unificar criteris 
amb els responsables de les diferents 
organitzacions per millorar el sector 
de la rehabilitació d’edificis. 

Es treballen aspectes com; 

- ITE; Consensuar posicions 
comunes.

- Fiscalitat; Lluitar per l’IVA re-
duït i fomentar la claredat de 
la normativa.

- Protocol de gestió per a les 
obres de rehabilitació; Cre-
ació d’una guia informativa 
per als usuaris de com gesti-
onar des del inici fins al final.  

- Llicències d’obra; Proposar 
mesures per resoldre inci-
dències que les diferents or-
ganitzacions detecten.

Actualment  el grup de treball IMPUL-
SA ha dissenyat i publicat una guia 
anomenada; “Protocol per gestionar la 
rehabilitació d’un edifici d’habitatges”, 
com a recomanacions i protocol a se-
guir per a la propietat d’un immoble. 
Per altra banda, actualment s’està a 
punt de lliurar la “Guia d’obtenció del 
certificat d’eficiència energètica”, per   
continuar amb la sèrie de lliuraments, 
per a donar coneixement als usuaris 
en general.

 45è aniversari de RIU PUJOL, 
S.L. Construccions des de 1968

RIU PUJOL, S.L. compta avui amb 
45 anys d’història.  El que avui dia 
és l’empresa RIU PUJOL, S.L. va co-
mençar l’any 1968, gràcies a l’esperit 

emprenedor d’un jove dinàmic i amb 
l’ambició d’obrir-se camí a la vida amb 
una professió que li agradés.  El seu 
fundador, Josep Riu Pujol, va comen-
çar l’ofici a l’edat de 14 anys. Passats 
els anys i assumint el risc va voler es-
tablir-se pel seu compte, fina arribar 
a tenir una empresa amb més de qua-
tre dècades d’història.  Va començar a 
treballar al barri de Sants de Barcelo-
na, fent reformes de pisos i tot tipus 
d’obra petita. 

Al llarg dels anys, ha sabut evitar en 
gran mesura els daltabaixos propis de 
la seva activitat, cosa que ha refermat 
l’empresa.  El servei i la responsabi-
litat d’aquesta empresa familiar, és 
una de les garanties perquè l’empresa 
continuï endavant. 

El transcurs de la història de qualse-
vol empresa comporta ser testimoni 
directe en el desenvolupament de les 
tecnologies, els canvis de materials, 
l’aplicació de noves màquines i una 
infinitat de canvis que en la construc-
ció han facilitat el treball en obra.  Els 
canvis en aquest sentit, a RIU PUJOL 
han estat realment impressionants. 

 Concurs de paletes  
del Baix Camp

El 44è Concurs intercomarcal de Pa-
letes celebrat el dissabte dia 14 de 
juny al Passeig Misericòrdia de Reus, 
i que cada dos anys organitza el Gremi 
de la Construcció del Baix Camp,  va 
tenir coma a guanyadors a la parella 
formada per: 

• Aleix Plana Hortoneda i Vasile 
Safta, de Construccions Plana de 
Vila-seca. 

• El 2on. premi va ser per: Mario 
Ventosa LLuch i Arsènio Bustaman-
te Saez, de la Gornal 

• I el 3er premi per la parella for-
mada per: Josep Vidal Tugues i Na-
tividad del Pozo Galan, de Ponts i de 
Vila-seca respectivament. 

L’obra consistia amb l’execució d’un 
banc acabat amb dues columnes de 
peces entregirades que requeria des-
tresa i una rigorosa precisió.  

Aquesta 44 ena edició es va fer amb 
el patrocini de Fundació Laboral de 
la Construcció de Catalunya  i amb la 
col·laboració de diverses empreses 
i entitats del sector que amb la seva 
aportació fan possible l’esdeveniment. 

 

 Trac Rehabilitació d’Edificis 
SL ha signat un conveni amb la Creu 
Roja per col·laborar amb els projec-
tes d’alimentació infantil i els progra-
mes d’ajudes de suport a l’habitatge 
de l’entitat. 

La Creu Roja a Catalunya i Trac Re-
habilitació d’Edificis SL han signat 
un conveni de col·laboració, pel qual 
l’empresa col·laborarà amb els pro-
jectes de lluita contra la pobresa de la 
institució humanitària.

La signatura del conveni, que ha tingut 
lloc el 12 de febrer, ha anat a càrrec 
del president de la Creu Roja a Catalu-
nya, Josep Marquès, i de l’administra-
dor de Trac Rehabilitació d’Edificis SL, 
Francesc Mañas. 

Segons aquest acord, 
durant el 2014, Trac 
Rehabilitació d’Edificis col·laborarà 
amb el Programa d’emergència per 
donar suport a l’alimentació infantil 
de la Creu Roja i el projecte d’ajudes 
de suport a l’habitatge de la institució 
humanitària.

El Programa d’emergència de suport 
a l’alimentació infantil pretén ajudar 
a cobrir la quota de menjador escolar 
dels nens i nenes en situació de vul-
nerabilitat i, durant aquest curs, està 
beneficiant prop de 800 infants. A més, 
durant les vacances escolars, aquesta 
acció es complementa amb el repar-
timent de targetes de prepagament 
amb què les famílies poden comprar 
aliments per als seus fills i filles en 
comerços de proximitat. Durant les 
vacances d’estiu i d’hivern de 2013, 
aquestes ajudes van arribar a 1.851 
infants en risc.  

D’altra banda, per tal de cobrir les 
despeses de l’habitatge de les famílies 
en situació de vulnerabilitat, la Creu 
Roja distribueix ajudes econòmiques 
per pagar subministraments (aigua, 
llum, gas...), contribuint a pal·liar així 
l’anomenada “pobresa energètica”. 

breus
Un petit text, per a notícies importants
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Una cosa és dir que treballem en PRO del seu negoci.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Negocis PRO.
Un compte que posa al seu abast
finançament a lamida del seu negoci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Li abonem el 10% de la seva quota • Targeta de crèdit i de dèbitgratis.
d'associat. Fins a un màxim de 100 euros
anuals per compte, amb la quota domiciliada.

•0 comissions d’administració i manteniment. •Rènting, lísing i préstecs en
unes condicions preferents.

• TPV en unes condicions preferents. • Servei d’assistència jurídica
telefònica inclòs.

• I molts avantatges més. No en va el Compte Expansió Negocis PRO és el compte pensat per tal que
despatxos professionals, autònoms, comerços i petites empreses es facin grans.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es compleixi com a mínim un dels requisits següents: un càrrec en
concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. Si al tercer mes no es
compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis PRO passarà a ser un compte estàndard.

bancsabadell.com
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El banc de les millors empreses. I el teu.
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