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La solució a tots els problemes dels sostresLa solució a tots els problemes dels sostres

Tel. 93 796 41 22  – www.noubau.com

No abaixa
el sostre

La biga NOU\BAU s’encasta totalment 
dins el sostre vell. D’aquesta manera, 
el nou sostre queda pràcticament a la 
mateixa alçada que l’anterior.

És un sistema de 
reforç actiu

Gràcies al prefletxat, la biga NOU\BAU 
descarrega la biga vella des del primer 
moment i elimina futures fletxes i 
esquerdes.

Biga de
fusta

Biga 
d’acer

Biga de
formigó

És l'única substitució 
funcional efectiva

La biga NOU\BAU suporta directament els 
revoltons. Així, no cal preocupar-se de la 
biga vella; encara que desaparegués del 
tot, no passaria res.

El millor
suport tècnic

ABANS de l’obra: col·laborem en la 
diagnosi i el projecte.
DURANT l’obra: realitzem el muntatge amb 
equips especialitzats propis i sota un 
estricte control tècnic.
DESPRÉS de l’obra: certifiquem el reforç 
realitzat.

Distribuïdor exclusiu de:

Connectors per a forjats mixtes

El sistema de renovació de sostres
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Aquest número de març de la revista coincideix 
temporalment amb la incorporació al 
Gremi de novetats destinades a millorar el 

funcionament de la pròpia organització, així com el 
servei als agremiats. És per això que em sembla 
útil aprofitar aquestes línies per fer-vos cinc 
cèntims de les més significatives.
En primer lloc, us informo dels nous acords de 
col·laboració establerts amb Adecco i Universal 
Energia. Les empreses agremiades que ho 
desitgeu, ara podreu gaudir de la possibilitat de 
rebre recolzament en la gestió dels recursos 
humans, amb l’assistència parcial o integral en 
seleccions de perfils, acompanyament estratègic, 
accés a bases de dades amb perfils validats, 
avaluacions dels treballadors i recerques 
agilitzades dels perfils. D’altra banda, mitjançant 
el conveni amb la comercialitzadora elèctrica 
Universal Energia, podreu beneficiar-vos d’un 
estalvi en la despesa de la factura de la llum.  
Respecte al funcionament del Gremi, us anuncio la 
inauguració d’un espai físic a l’entrada de la nostra 
seu que es destinarà a exposicions de fabricants 
de materials i altres proveïdors del sector. Mentre 
escric aquestes línies, ja hi ha dues exposicions 
previstes –de les agremiades Rockwool i Parex 
Group, especialitzades en aïllament tèrmic–, que 
serviran per mostrar els seus serveis i productes. 

Una altra mesura que adoptem al Gremi durant 
aquest 2016 és l’actualització estètica i funcional 
del nostre Portal Web, que guanyarà en eficiència i 
claredat, amb un disseny que afavorirà l’experiència 
de l’usuari. A més a més, el passat mes de gener 
també vam renovar el Bloc del Gremi, acollint 
noves temàtiques i seccions per tal d’ampliar la 
cobertura de continguts. 
Així mateix, en relació als nostres serveis digitals, 
també us anuncio que de cara al segon semestre 
d’aquest any ja tindrem operativa l’eina de gestió 
per tal de personalitzar la interacció amb els 
nostres receptors, tenint en compte perfils i 
interessos. 
En definitiva, tal com veieu, des del Gremi ens 
prenem seriosament la necessitat que té el 
col·lectiu d’adaptar-se als nous escenaris que 
el mercat ens ofereix. La nostra voluntat és, i 
continuarà sent, mantenir una dinàmica de millora 
constant mitjançant la qual puguem afrontar els 
reptes i oportunitats que tenim com a associació. 
A l’espera que es clarifiqui la situació política al 
nostre país i a Espanya, i que ho faci de manera 
que es construeixi un escenari social i econòmic 
estable que ajudi a promoure la inversió, el 
creixement i l’ocupació; al Gremi seguim treballant 
en pro dels interessos de les nostres empreses.
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Atorgat en concurs públic al Taller d’Arquitectes Ravetllat-
Ribas el 19 de desembre de 2007, el projecte de remodelació 
de l’edifici del Mercat de Sant Antoni ja entra en la seva recta 
final, ja que es preveu que el vell mercat torni a obrir les 
seves portes a la tardor del 2017. Així ens ho van indicar al 
Gremi durant la visita guiada a la qual vàrem comprovar de 
primera mà la magnitud del projecte de reforma, que final-
ment suposarà una inversió aproximada de 70 milions. 
Realitzada el passat juliol i amb l’assistència de nombroses 
constructores agremiades, al llarg de la visita vam constatar 
la contundent transformació del mercat, que consisteix en la 
reforma i modernització de l’edifici amb la incorporació de 
plantes subterrànies que ocuparan tota l’illa. A més a més, 
els patis interiors del mercat esdevindran places públiques 
per al gaudi del veïnat. Amb la reforma s’arribarà a 40.000 
m2 edificats i 11.500 m2 de superfície comercial.

• La remodelació del mercat de Sant Antoni culminarà el proper any, deixant enrere un projecte complex 
• Les troballes arqueològiques inclouen el baluard de Sant Antoni, la Via Augusta i un dels eixos de la centuriació 

romana
• Es mantindran els tres mercats (alimentació, encants i el dominical) i s’afegiran nous espais i usos.

El nou Mercat de  
Sant Antoni conserva  
la seva identitat

Una gran llosa sosté l’antic edifici del mercat

Les obres, per tant, són prou significatives i interessants per 
la seva magnitud i objectius, però també per algunes de les 
solucions constructives utilitzades. Dividida en fases, la re-
modelació va començar amb la realització de prospeccions, 
l’enderroc de l’interior de l’edifici i l’eliminació de les cons-
truccions perimetrals adossades al recinte. A la fase poste-
rior, es va establir la infraestructura per mantenir l’edifici 
del mercat i permetre a la vegada la construcció de les noves 
plantes soterrades, mitjançant la construcció de murs pan-
talla, amb una fondària de 38m i 1m de gruix, seguint el perí-
metre exterior del mercat. Així mateix, es va crear una llosa 
de formigó d’1,20 metres d’alçada que manté l’edifici penjat 
sobre les obres subterrànies. 
Per fer-nos una idea, per aquesta llosa es van necessitar 
més de 300 camions amb formigó. A l’interior del recinte es 
van establir 23 piles-piló de suport de la llosa que estintola 
l’estructura de l’actual mercat. Les piles-piló estaven pre-
parades per rebre la càrrega del pes propi d’aquest forjat 
de coberta (forjat a nivell del terra del mercat) i dels tres 
forjats dels soterranis, així com la sobrecàrrega de treball 
durant les obres als quatre forjats. En aquesta fase es varen 
construir també les canonades del sistema de climatització 
per geotèrmia que garantiran el subministrament de fred i 
calors al Mercat, suposant un extraordinari estalvi energètic. 
Posteriorment es va buidar el subsòl per construir les dife-
rents plantes subterrànies.

Les excavacions han esdevingut un túnel del temps de la 
ciutat

Fou al subsòl de l’edifici on es van gestionar les troballes ar-
queològiques del projecte. El baluard de Sant Antoni (cons-
truït al segle XVII en el context de les guerres del Francès i 
dels Segadors) romandrà visible al públic, així com la ines-
perada troballa d’una part de la Via Augusta i d’un dels eixos 
de centuriació romana, que data de la fundació de la ciutat 
per l’emperador romà August l’any 10 d.C. Així doncs, les tro-
balles d’aquest viatge en el temps que ha suposat l’excavació 
seran conservades i exposades com a patrimoni d’alt va-
lor històric i enteses com una oportunitat per augmentar 
l’interès ciutadà del conjunt. Igualment, el projecte ha volgut 
mantenir quasi íntegra la contraescarpa, fent possible en-
tendre i reviure l’espai del fossat de la muralla. 
És destacable com en el tractament d’aquestes restes 
s’utilitzà una pantalla de contenció del baluard a la primera 
planta subterrània, per tal de protegir i apuntalar les restes 
mentre es continuava amb l’excavació. Igualment, és impor-
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tant destacar com el sistema d’execució 
de les obres sota rasant s’ha fet de for-
ma inversa a les obres convencionals: 
el primer forjat que es va fer va ser el 
de la planta baixa i la resta es va realit-
zar a mesura que es descendia. Així, es 
van descobrir els vestigis arqueològics 
a mesura que les obres avançaven en 
el subsòl.

La prioritat és mantenir la identitat 
del mercat

Tanmateix, la gran consecució de l’obra 
no és la conservació de les restes ar-
queològiques sinó la reforma del propi 
mercat. En relació a l’edifici, s’ha vol-
gut mantenir l’aspecte original respec-
tant la idiosincràsia d’un dels millors 
exponents de l’arquitectura de ferro a 
Barcelona. La rehabilitació de la faça-
na ha implicat la retirada de peces 
ceràmiques per tal de poder reparar i 

reforçar les estructures metàl·liques, 
de les quals aquelles més fetes mal-
bé s’intercanvien per rèpliques. Així 
mateix, s’ha retirat el fibrociment de 
la coberta amb totes les mesures de 
seguretat que requereix el tractament 
d’aquest tipus de material tòxic. Des-
prés de ser desmuntada, cal destacar 
la reconstrucció de la coberta de teula 
de ceràmica vidriada i policroma. 
L’objectiu, al cap i a la fi, ha estat el 
de potenciar els tres mercats tradi-
cionals (els encants, el d’alimentació 
i el dominical), afegint-ne nous espais 
amb plantes soterrades i aparcament. 
Ja modernitzada, la planta superfi-
cial mantindrà el usos i l’aparença de 
l’edifici del mercat mentre que un pri-
mer soterrani es dedicarà a nous usos 
comercials. Les estances inferiors es 
destinaran a magatzems i aparcament. 
Igualment també es pretén conservar 
els espais tradicionals de l’encant de 

roba setmanal i el dominical de produc-
tes culturals (llibres, calendaris, revis-
tes, pel·lícules, etc.). Ambdós espais 
conformen, juntament amb el mercat 
d’alimentació, la identitat del mercat i 
per això ha estat prioritari preveure la 
seva conservació de cara a preservar 
els valors d’un dels mercats més em-
blemàtics de Barcelona.
D’aquesta manera, el nou Mercat de 
Sant Antoni reobrirà les seves por-
tes després de ser reparat al taller. 
El comerciants abandonaran la carpa 
de la ronda Sant Antoni per tornar a 
instal·lar-se sota la característica cú-
pula ortogonal, inaugurada ara fa més 
de cent anys per l’alcalde Rius i Taulet, 
al setembre del 1882. Estendard del 
barri de Sant Antoni i de la ciutat, els 
veïns ja compten els dies per tornar a 
fer la compra en un mercat que és pro-
tagonista en les línies biogràfiques de 
molts barcelonins i barcelonines.

300 camions de formigó es van necessitar per construir la llosa de formigó que suporta l’antic edifici del mercat



6 - Constructors · Març

El proyecto de intervención llevado a cabo en el Matadero de Mercabarna, ciudad 
alimentaria ubicada en el Zona Franca de Barcelona, consistió en el refuerzo es-
tructural del forjado con alto riesgo de pérdida de estabilidad. Se trata de un forjado 
reticular de hormigón armado con casetones recuperables. Como medida preventi-
va y obligatoria frente al posible colapso de la estructura, se apuntaló íntegramente 
(aproximadamente 400m2).

El mal estado de la estructura del edificio, requería de una intervención inmediata. 
Cabe destacar que el refuerzo se ejecutó por la cara inferior del forjado, mientras 
que la actividad propia del Matadero se desarrollaba con normalidad en la planta 
superior.

La estructura de hormigón armado del Matadero presentaba un alto grado de de-
gradación y patologías propias de ataques de origen químico. Por un lado, fruto de 
la propia actividad llevada a cabo, el uso de productos químicos y la limpieza con 
agua a presión a altas temperaturas generaban un ambiente químicamente agresi-
vo. Por otro lado, la ubicación del mismo en la Zona Franca muy cercana a la línea 
de costa, suponía una exposición de la estructura a un ambiente con alta concen-
tración de cloruros. 

La inspección preliminar del estado de la estructura dictaminaba un avanzado gra-
do de deterioro, presentando desprendimientos de los nervios de hormigón y arma-
duras expuestas con un avanzado proceso de corrosión y con pérdidas importantes 
de sección resistente. 

Los daños estructurales implicaban necesariamente el remplazo de la sección re-
sistente de hormigón por morteros especiales capaces de transferir las cargas y el 
apoyo previsto originalmente en fase de diseño. LANKO 731 REP ESTRUCTURA SR 
fue la opción validada y aceptada por la Asistencia técnica. 

Adjudicación de las obras

REHACSA ejecutó las obras de refuerzo con morteros LANKO de PAREXGROUP. 

El presupuesto aproximado para recuperar la funcionalidad estructural del edificio, 
era de 270.000€ y el periodo de ejecución se acotaba entre los meses de junio y 
septiembre del 2015.

El binomio REHACSA – PAREXGROUP, dos empresas experimentadas, fue clave 
para la consecución exitosa de los trabajos llevados a cabo, en el tiempo previsto.

Descripción de las obras

Los trabajos llevados a cabo se detallan a continuación por orden secuencial:

• Sectorización y desmontaje de instalaciones de techo.

• Repicado, saneado y limpieza con agua a presión controlada de la cara inferior de 
nervios de hormigón hasta base consolidada y sana.

• Anclaje de conectores metálicos al soporte y sustitución funcional de la totalidad 
de armaduras inferiores de acero corrugado, con diámetro de barra de hasta 
Ø-20mm. 

• Reconstrucción de los nervios de hormigón con mortero estructural (Clase R4), 
manteniendo su geometría inicial.

• Desapuntalamiento tras el fraguado prescriptivo y entrada en carga.

• Protección del forjado frente a la degradación, con resinas epoxi. 

Refuerzo estructural de 
forjado reticular
En el edificio “Matadero de Mercabarna”
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•  
• 
• 

INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA 
EL HORMIGÓN ARMADO

REPARACIÓN Y REFUERZO 
DEL HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIÓN
DE CIMENTACIONES

Descripción del Sistema de Refuerzo LANKO y puesta en 
obra

Para la obra en cuestión, la opción escogida para la recons-
trucción de los nervios fue mediante el proyectado con bomba 
del mortero LANKO 731 REP ESTRUCTURA SR. Un mortero 
tixotrópico clase R4 conforme la norma EN 1504-3, de altas 
prestaciones técnicas y resistentes a los sulfatos y a los am-
bientes marinos, característica que identifica a todos los pro-
ductos de reparación de la gama Lanko.

Para mantener la geometría y funcionalidad original de los 
casetones, se colocaron tabicas de DM en los laterales de los 
nervios a modo de encofrado y se proyectó el mortero LANKO 
731 REP ESTRUCTURA SR con bomba sinfín, que permitía el 
amasado y el proyectado de la mezcla. Una vez finalizadas las 
tareas de proyección, se repasó la parte inferior con llana. 

Gracias a la solución constructiva adoptada, se pudieron me-
jorar los rendimientos de obra versus otros procedimientos 
tradicionales, como el vertido de morteros de reparación flui-
dos en encofrado, con las necesarias labores de preparación 
y fijación del molde y posterior desencofrado.

Las labores previas a la recuperación de volúmenes con mor-
tero estructural, consistieron en el pasivado de la armadura 
como medida de protección para retrasar y evitar la aparición 
de la corrosión. Se pintó la armadura con el revestimiento de 
barrera, LANKO 760 PASIV mezclado con el propio mortero de 
reparación, conforme al Principio 11, Método 11.2 de la norma 
EN 1504-9, creando unas condiciones para que las áreas po-
tencialmente anódicas de la armadura hagan imposible una 
reacción de corrosión.



D’acord amb la reforma fiscal aprovada l’any 2014, a partir de l’1 de gener de 2016 
les “societats civils” passaran a tributar per l’Impost de Societats, en lloc del règim 
d’atribució de rendes (IRPF), fet que planteja nombroses qüestions:

1. Què suposa la reforma?

Deixant de banda el nou sistema de tributació, aquesta reforma implicarà que les 
societats civils hauran d’assumir les obligacions comptables i mercantils de qualsevol 
societat limitada. Així, per exemple, hauran de portar una comptabilitat ajustada al 
Codi de Comerç, controlar les operacions amb parts vinculades, etc.

2. Desapareixeran les societats civils?

Formalment les societats civils no desapareixeran. No obstant, passaran a ser 
residuals, atès que tindran les mateixes obligacions que una societat limitada, però, 
a diferència d’aquesta, els seus socis seguiran responent il·limitadament dels deutes 
amb el seu patrimoni personal i no podran tenir nòmines o facturar a la societat. 

3. Afecta a les societats civils professionals?

D’acord amb les últimes instruccions i consultes de l’Agència Tributària, la reforma 
no afectaria a les societats constituïdes segons la Llei 2/2007, de 15 de març, de 
Societats Professionals. 

Ara bé, cal recordar que les empreses que actuen en l’àmbit de la construcció no 
desenvoluparien en sentit estricte una activitat professional regulada, motiu pel 
qual, encara que formalment s’hagin constituït com a “societats civils professionals” 
(SCP), l’Agència Tributària les podria considerar igualment afectades per la reforma.

4. Quines alternatives existeixen? 

1. Mantenir la societat civil, tributar per l’impost de societats i acomplir la resta de 
requisits comptables. 

2. Dissoldre i liquidar la societat, passant a tributar els socis com a autònoms.

3. Transformar la societat en una societat de responsabilitat limitada.

4. Transformar la societat a altres modalitats en règim d’atribució de rendes, com ara 
la comunitat de béns o les societats civil professionals.

5. Quina és, en termes generals, la millor solució? 

Des de l’1 de gener de 2016, de forma general, resulta molt més raonable operar en 
l’àmbit de la construcció a través d’una societat limitada que no pas mitjançant una 
societat civil.

Per tant, a priori, el més recomanable és aprofitar el canvi normatiu per dissoldre 
i liquidar la societat civil, o millor encara, transformar-la en una societat limitada 
(opcions 2 i 3), fet que, si es fa abans del 30 de juny de 2016, disposarà d’importants 
avantatges fiscals (exempció de la plusvàlua pels immobles adjudicats als socis, 
exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, 
etc.). 

No obstant, la millor opció dependrà sempre de cada cas particular (volum d’ingressos, 
forma de remuneració dels socis...), motiu pel qual caldria assessorar-se prèviament 
amb un professional i amb temps suficient per dur a terme les actuacions necessàries 
abans del pròxim mes de juny, per tal de poder beneficiar-se dels avantatges fiscals 
de la reforma.

La reforma de les 
societats civils

Raul Pereja
LLOPIS DE AYSA – Abogados
Assessoria jurídic-mercantil del 
Gremi
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L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques 
de gran durabilitat i baix cost que es va utilitzar molt en la 
construcció d’edificis entre els anys 60 i 80 del segle passat, 
degut a les seves característiques aïllants, tèrmiques i 
modelables, a més de tenir un baix cost econòmic.

A l’Estat espanyol, entre 1947 i 1985, es van produir i consumir 
en total 21 milions de tones de fibrociment, dels quals 
17.2 milions de tones en plaques i 3.7 milions de tones de 
canonades i baixants. A Catalunya, en edificis amb nivell mitjà 
de risc, s’estima que s’han col·locat 3.5 milions de tones de 
plaques i unes 750.000 tones de tubs. En canvi, en edificis amb 
nivell alt de risc (de més de 5 plantes, d’utilització pública, 
instal·lacions amb calefacció central, tallers, forns) es poden 
trobar uns 6000 edificis i 14.000 aparcaments amb amiant 
projectat, 19.000 edificis amb amiant en calorifugacions i 
100.000 m2 d’oficines amb falsos sostres amb contingut 
d’amiant.

Actualment l’ús d’amiant al nostre país està prohibit des de 
l’any 2002.

On es pot trobar material amb contingut d’amiant? 

Actualment, en les rehabilitacions d’edificis i manteniments 
pot aparèixer el problema d’haver de manipular materials que 
contenen Amiant

Es pot trobar material amb contingut d’amiant utilitzat com 
a material d’aïllament acústic i tèrmic, en façanes, envans o 
teulades lleugeres i teixits aïllants. Per la seva resistència 
a la fricció s’ha emprat en paviments de vinil, massilles i 
segellaments, pintures impermeabilitzants, així com en 
productes de fibrociment com persianes, canonades, i alguns 
elements de jardineria i decoració. 

Qui pot manipular l’amiant?

Les actuacions només les podrà realitzar una empresa 
especialitzada, inscrita en el RERA (Registre d’Empreses amb 
Risc d’Amiant) i que els treballs es facin prèvia aprovació per 
l’Autoritat Laboral pertinent, del Pla de Treball amb Amiant, 
tal i com estableix el Real Decret 396/2006 de 31 de març, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

A estos efectos, la identificación deberá quedar reflejada en el 
estudio de seguridad y salud, o en el estudio básico de seguridad y 
salud, a que se refiere el Real Decreto 1627/1997,…”

Amb la inscripció al RERA ja n’hi ha prou?

No, ja que la inscripció es només el primer pas. Els 
treballadors hauran de tenir una formació específica teòrico 
- pràctica, impartida per un Tècnic Superior de Prevenció 
Riscos Laborals amb l’especialitat de Higiene Industrial. I tal 
i com hem comentat, disposar d’un Pla de Treball aprovat per 
l’Autoritat Laboral.

En una rehabilitació / enderroc s’ha de contemplar?

Si, tal i com ve indicat al RD 396/2006 en el seu article 10 punt 2:

“Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, 
los empresarios deberán adoptar… todas las medidas adecuadas 
para identificar los materiales que puedan contener amianto…” 

Quin és el seu risc?

Podríem dir que el veritable risc és el desconeixement de 
la seva existència, i la possible afectació en treballs de 
manteniment, intervenció o rehabilitació, que poden suposar 
una exposició a les fibres.

L’exposició a fibres 
d’amiant pot ocasionar 
les següents malalties: 
Asbestosis - Càncer de 
pulmó - Mesoteliomes

Què fer davant el dubte?

Per tal de garantir el 
principi de protecció 
eficaç dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut 
en el treball (article 14 de la 
Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals), posa’t 
en contacte amb el teu 
Servei de Prevenció per 
rebre l’assessorament 
adequat.

Amiant a la 
construcció

Rosa Nevado
Directora Departament Tècnic
INPREIN, S.L.
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De reformes al nostre entorn se’n duen a terme cada dia, però 
topar amb una casa de 300 anys no és una cosa pas quotidiana. 
Aquest és el cas d’una casa del carrer Correu de Vilanova i la 
Geltrú, que antigament havia estat un convent i que avui dia 
l’empresa Bioclimateam està reformant perquè esdevingui una 
consulta homeopàtica i un habitatge. 

A grans trets, una reforma sostenible representa un repte més 
complex que realitzar una obra nova sostenible, atès que els 
criteris d’eficiència, salut i respecte pel medi ambient en el context 
d’una rehabilitació ecològica exigeixen un nivell d’implicació molt 
elevat per part de tècnics i industrials. Això es veu recompensat 
amb el fet que la vida de l’immoble s’allarga, millora la seva 
valoració econòmica i es redueix la factura energètica durant tota 
la vida útil de l’habitatge. Per sobre de tot, però, millora la salut, 
la confortabilitat i el benestar de la gent que hi viurà.

Els desafiaments d’afrontar una reforma d’aquestes 
característiques es basen principalment en saber fer front al 
deteriorament de l’estructura. El fet de tenir tres segles de vida 
ha acabat donant lloc a l’existència de diferents capes d’èpoques 
diverses: “vas desmuntant l’edifici i vas traient capes històriques 
fins arribar a entendre com funciona la casa”, assegura Andrea 
Lorenzetti, arquitecte i responsable tècnic de l’obra. A més, 
l’edifici es caracteritza per una elevada humitat i les bigues 
estan atacades per termites subterrànies que amb la humitat 
s’ho passen d’allò més bé. En definitiva, aquesta reforma s’ha 
convertit en un dels projectes amb més reptes per a l’empresa.

“El que hem fet és treure totes les capes de vàries èpoques per tal 
d’eliminar els materials impermeables que hi havia a les parets i 
que donaven una humitat molt forta a les habitacions”, assegura 
Lorenzetti. El treball de les parets de l’estança on tindrà lloc la 
consulta ha estat dur i minuciós, traient cada un dels extradossats 
amb poliestirè i escollint el material natural que més bé 
s’adeqüés per aconseguir una paret natural que transpirés. Per 
aquest motiu, han optat per realitzar-hi una imprimació d’argila 
i fibra vegetal per donar gruix, una malla de juta i un acabat fi 
d’argila abans d’aplicar-hi la capa de pintura.

A més a més, “hem decidit escollir un material extremadament 
natural com és l’argila perquè és molt neutre i congeniava a 
la perfecció amb la consulta d’osteopatia i naturopatia que 
hi haurà en aquesta mateixa habitació”, afirma Lorenzetti. 
Les parets que tenien argila han continuat amb aquest material, 
però a la resta de la casa s’hi ha col·locat calç. Això sí, s’ha tret tot 
l’arrebossat fins arribar a la pedra o totxana –segons la paret— i 
en el primer metre d’alçada des del terra, una zona que retén 
molt més la humitat, s’hi ha aplicat RisanaFacile, un producte 
específic per controlar la humitat de capil·laritat i que evita la sal 
que provoca el contacte de l’aigua amb determinats materials.

Salut i eficiència en  
una casa de 300 anys
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De totes les habitacions de la casa, una de les que ha rebut 
una especial atenció ha estat el dormitori. D’aquesta manera, 
s’ha evitat que a la zona del llit hi circulessin cables elèctrics 
i a les parets s’hi ha col·locat un aïllant acústic natural a base 
de cotó. 

D’altra banda, durant el procés de retirada de les diverses 
capes de sostre van descobrir que darrere el fals sostre 
s’hi amagava una volta catalana, un element estructural 
que preservaran a la vista i que enriqueix l’estança. D’igual 
manera, la casa mantindrà records i detalls decoratius 
que ja hi eren prèviament i que fan palesa l’existència d’un 
passat carregat d’història,  una història que –naturalment—
continuarà.

L’objectiu de la rehabilitació d’aquesta casa del carrer Correu 
de Vilanova i la Geltrú és aconseguir que un espai amb tres 
segles de vida es transformi en un habitatge eficient, sà i 
respectuós amb el medi ambient. Per aquest motiu, només 
s’utilitzen materials naturals, la fabricació dels quals no 

suposa cap dany per a la natura. D’aquesta manera, els tres 
pilars que caracteritzen Bioclimateam –salut, eficiència i 
medi ambient– es fan palesos en aquesta casa de més de 
300 anys, ja que la totalitat dels materials són elaborats per 
productes naturals, d’aquells que, segons Lorezetti, “un cop 
han arribat al final de la vida poden ser reutilitzats de nou i 
entrar en el procés de producció per encetar un nou cicle”.

La bioconstrucció persegueix la confluència d’aquests tres 
elements: salut, eficiència i medi ambient, però hi ha obres 
en què el treball per aconseguir un resultat òptim implica 
una dedicació molt detallista, acurada i complexa. Aquest és 
el cas d’un habitatge de 300 anys, que ha estat contaminat 
de productes que s’han anat col·locant al llarg de la seva 
vida i que s’han hagut d’eliminar per netejar la casa. Tot i 
que l’edifici es troba en procés de rehabilitació, l’objectiu 
és aconseguir que la humitat i la sensació d’aire pesat 
desaparegui completament i l’espai esdevingui saludable, 
amb llum i que resulti inspirador.
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METODOLOGIA BIM

Revit Basic/Intermedi/Avançat

El programari de disseny d’edificis Revit 
ha estat concebut específicament per 
aprofitar la tecnologia BIM (Building 
Information Modeling) i inclou funcions 
de disseny arquitectònic, de construcció, 
d’enginyeria estructural i MEP. 

Revit canvia la manera de fer un projecte 
d’arquitectura. El fet d’estar adaptat al 
sistema BIM, gestiona un únic model 
virtual de l’edificació associat a una 
base de dades, la qual cosa simplifica el 
treball i permet un major control de tot 
el procés. 

Curs BIM per a constructores i 
rehabilitadores / VICO OFFICE.

Vico Office és un programari BIM que 
ajuda a calcular l’estimació dels costos 
d’execució d’una obra de cara a la 
presentació a licitacions o concurs de 
projectes civils. Tot això en un entorn de 
connexió total de la informació a un model 
3D. El curs va dirigit a professionals del 
sector de la construcció que vulguin 
introduir-se a la metodologia BIM.    

Integració BIM 4D con Synchro PRO

El 4D és la primera baula cap a la 
completa inter operabilitat dels diversos 
sistemes de gestió en construcció basats 
en edificació intel·ligent 4D en llenguatge 
BIM. És el següent nivell després de la 
creació del model *BIM 3D i involucra i 
inclou la variable “temps” en el control 
del projecte des de sistemes virtuals. 

El motor CPM avançat de Synchro 
PRO està dissenyat per respondre 
als desafiaments i complexitats de la 
construcció. La innovadora eina de 

programació en temps real i la seva 
funcionalitat 4D dóna als equips de 
lliurament d’objectius la capacitat de 
planificar, comunicar i gestionar d’una 
manera que mai abans havia estat 
possible. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Càlcul i simulació energètica de ponts 
tèrmics amb Therm

Amb la recent modificació del Codi Tècnic 
i la seva exigència bàsica HE-1 Limitació 
de la demanda energètica, pren absoluta 
rellevància el càlcul i tractament dels 
ponts tèrmics en l’envolupant dels 
edificis. Només així, els tècnics i agents 
que intervenen a la construcció d’edificis 
d’obra nova i rehabilitació d’edificis 
existents seran capaços de limitar-ne 
les pèrdues i guanys de calor, reduir el 
risc de patir condensacions superficials 
interiors i donar compliment als requisits 
normatius tèrmics de l’actual CTE.

Eficiència energètica en instal·lacions 
d’il·luminació amb Dialux 

Les exigències normatives que han 
aparegut en l’àmbit de l’eficiència 
energètica amb l’entrada en vigor de 
la revisió del CTE DB HE el març de 
2013 fan que la realització d’un estudi 
luminotècnic sigui un factor clau en 
el disseny i optimització dels recursos 
energètics que requereixen els edificis, 
així com una eina clau per controlar 
i verificar el confort visual dels seus 
usuaris.

FINANCES

Com liquidar de forma ràpida i senzilla 
les obligacions fiscals i mercantils de 
les micropimes 

Des del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques ens preocupem 
de satisfer totes les demandes en matèria formativa posant a l’abast de tots els in-
teressats una formació de qualitat a través d’un ampli ventall de cursos. La recerca 
permanent de la satisfacció del client, amb el nou escenari cada cop més canviant, 
ens fa adaptar-nos permanentment a les necessitats actuals dels treballadors. 

A continuació detallem les diferents càpsules formatives que teniu a la vostra dispo-
sició:
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Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris 
per poder liquidar de forma senzilla, ràpida i pràctica les 
diferents obligacions fiscals, comptables i mercantils de les 
societats. En les classes no s’aprofundirà en els diferents 
impostos, sinó que és realitzarà un estudi de les situacions més 
quotidianes en les que ens trobem en el dia a dia de l’empresa. 

Negociació bancària per a constructors 

Com podem negociar amb els bancs? T’ensenyarem i et donarem  
tota mena de consells i nocions bàsiques  molt pràctiques  
per poder realitzar unes bones negociacions amb les entitats 
financeres.

MARKETING I VENDES 

Comunicació en vendes per Impulsar el teu negoci

Ser un bon professional, avui en dia, no és suficient: s’ha de 
saber vendre. El mercat cada cop és més competitiu, el client 
més exigent i les vendes més complicades. Enfortir i fer créixer 
el teu negoci depèn d’una bona estratègia comercial pensant 
en el client d’avui i, sobretot, en el de demà. És el moment de 
millorar les habilitats de comunicació personals i empresarials.

• Tinc un pla per vendre  
Com establir un sistema per la planificació i l’acció de 
vendes.

• Marketing de proximitat   
Com adaptar-se als nous consumidors amb les bases del 
nou màrqueting

• Vendre sense embuts   
Com utilitzar les tàctiques més eficaces per tancar vendes 
amb naturalitat.

• Més clients, més vendes  
Com  aconseguir clients potencials que desitgin contractar-
nos.

HABILITATS DIRECTIVES 

Lideratge i motivació d’equips 

Les persones en acabar el curs seran capaces de reconèixer 
els diferents tipus de lideratge, com i quan i amb qui aplicar-
los per aconseguir grups més cohesionats i com motivar-los 
perquè lluitin per aconseguir objectius comuns. Dirigit a: 
Entrenadors, professors, caps de departament, directors i 
qualsevol persona que hagi de treballar amb un equip i estigui 
interessat a aconseguir el màxim rendiment del mateix.

Parlar en públic i convèncer 

Vivim en un món totalment desbordat de comunicacions. 
Actualment rebem més informacions en un sol dia que 
una persona de fa un segle en tota la seva vida. És tal el 

volum d’informació que “desconnectem”, i molts missatges 
importants ens passen desapercebuts.

Enmig de tot aquest “bombardeig” és bàsic, i totalment 
estratègic, saber distingir el nostre missatge i fer que arribi als 
altres; ja siguin clients, proveïdors o coneguts.

Així doncs, Com puc aconseguir nous clients? Què puc fer per 
tal que em coneguin? Com puc transmetre les meves idees de 
manera més convincent? Com aconseguir-ho?

Comunicar i convèncer és essencial en el competitiu món 
actual. Disposar d’un bon producte o oferir un molt bon servei 
no és suficient, sinó que cal comunicar-se bé i convèncer als 
altres.

Si estàs interessat en algun dels cursos inscriu-te o demana’ns 
més informació a formació@gremi-obres.org o per telèfon al 
932 659 430. Al Gremi Formem Professionals!

Vols un curs adaptat a la teva empresa?

El servei de formació a mida ofereix la realització de cursos 
adaptats a cada empresa segons les necessitats i interessos 
de qui ho sol.licita. Tots els cursos són bonificables, és a dir, 
que els podeu finançar amb les quotes mensuals dedicades a 
la formació que pagueu a la Seguretat Social.  

En funció de cada necessitat, des de l’empresa podeu: 

1. Optar per la formació ja programada dins el ventall de 
cursos vigent que podeu trobar en l’apartat de formació del 
web. 

2. Sol.licitar la creació d’un pla de formació a mida per cobrir 
les necessitats específiques dels vostres professionals.

QUÈ US OFERIM?

• Adaptem a la mida de l’empresa tots els nostres cursos 
de formació continuada o bé dissenyem un nou curs que 
cobreixi unes necessitats i expectatives concretes. 

• Fixem el calendari i horaris del curs que millor convinguin 
al grup. 

• Acordem el lloc de realització de la formació que millor 
convingui, ja sigui a les vostres oficines o bé a qualsevol de 
les aules del Gremi. 

• Ens fem càrrec de tota la logística del curs: contractació del 
professorat especialitzat en la matèria, material formatiu, 
equip tècnic, control d’assistència, etc. 

• Lliurem a tots els participants al curs un certificat 
d’aprofitament. 

• Gestionem gratuïtament la bonificació dels cursos 
mitjançant la Fundació Tripartita. 
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El sector de la 
construcció a Catalunya 
2015 i perspectives 2016

• Forta caiguda el 2015 de la licitació d’obra pública del 34%, 
que trenca la incipient recuperació. 

• La inversió pública a Catalunya és inferior a la mitjana 
espanyola i europea, situació que perjudica greument les 
necessitats de l’economia catalana i la qualitat de vida dels 
ciutadans.

• La manca d’inversió pública posa en risc la continuïtat de les 
empreses constructores i de milers de llocs de treball.

• Cal que les administracions públiques realitzin una efectiva 
política d’inversió. 

• La tímida recuperació del subsector immobiliari no 
compensa la caiguda de l’obra pública.  

• La construcció és un sector estratègic per al desenvolupament 
de l’economia del país, i essencial, també, per generar llocs 
de treball a capes desfavorides de la societat.

1. El sector de la construcció encara és en situació crítica.

Des de l’any 2007, la producció del sector de la construcció 
s’ha reduït aproximadament en un 80% (variació del consum 
del ciment entre els anys 2007 i 2015). Així, per exemple, la 
licitació d’obra pública ha disminuït un 84% i els habitatges 
iniciats un 86%. Tal caiguda de la producció ha provocat  la 
destrucció de milers de llocs de treball (més de 250.000 llocs 
de treball directes, segons l’EPA, als quals s’ha de sumar els 
treballadors de les industries a les quals la construcció compra 
i dels serveis associats) i la desaparició massiva d’empreses 
(25.892 empreses de la construcció amb un o més treballadors 
d’un total de 47.869 de les existents l’any 2008, a les que s’ha 
d’afegir les empreses industrials i de serveis que recolzen el 
sector, que també van haver de tancar). 

2. L’agonia de les empreses contractistes d’obra pública.

En escassament 5 anys -2007 a 2012- el mercat de l’obra 
pública es va reduir en un 89%; després de dos anys de 
creixements (39% el 2013 i 58% el 2014), novament l’any 2015 
es tanca amb una caiguda del 34%, la qual cosa ha suposat un 
fort cop a les expectatives de consolidació de la recuperació. 

Per adaptar-se a aquesta devastadora pèrdua de mercat 
el sector ha realitzat un enorme esforç d’ajustament: han 
desaparegut multitud d’empreses constructores (més de 5.000 
empreses de la construcció de 10 o més treballadors, el 72% 
de les existents el 2008), s’han fet successius processos de 
regulació d’ocupació, de refinançament de les empreses, s’han 
procurat obrir nou mercats o línies de negoci, etc. 

A causa d’aquesta nova caiguda la licitació del 34% el 2015 
respecte l’any anterior,  la situació de les empreses contractistes 
d’obres és insostenible, i agreuja el desequilibri existent 
entre l’oferta i la demanda, la qual cosa genera dinàmiques 
absurdes en la contractació pública perjudicials, tant per al 
propi sector com per al conjunt de la societat

Per altra banda, la tímida millora del subsector immobiliari, 
328 milions d’euros addicionals1  l’any 2015, no compensa la 
baixada de la licitació pública en 595 milions d’euros.

3. Catalunya té un clar dèficit en infraestructures i 
equipaments.

Rodalies, l’Eix del Mediterrani, els accessos viaris i ferroviaris 
als ports, l’ampliació de metro, les obres hidràuliques, etc,  
són només alguns exemples de les mancances detectades 
en infraestructures vitals per a l’economia catalana (Veure  
Foment del Treball Nacional (2015): Per a un nou model de 
gestió d’infraestructures a Catalunya, en el qual s’identifiquen 
100 infraestructures bàsiques necessàries (CAT100) i vint de 
prioritàries (CAT20).

Així mateix el nombre i qualitat d’equipaments  –escoles, llars 
d’infants, residències de la tercera edat-  encara és lluny de 
cobrir les necessitats bàsiques de la població.

La inversió pública a Catalunya és només de l’1,6% del PIB2, 
quan la del conjunt d’Espanya és el 2,1% i la de l’Euro Àrea és 
el 2,7% del PIB3, situació que posa en risc la competitivitat de 
l’economia catalana i la qualitat de vida dels ciutadans.

4. Catalunya té un patrimoni d’infraestructures i 
equipaments que cal preservar i mantenir.

Josep-Manel Marí i Serra
Director d’Estudis i Administració
Telèfon: 934 675 286
jmmari@ccoc.cat

 1 Font: M. Fomento. Visats de direcció d’obra. Pressupostos d’execució material. 
 2 Font: Generalitat de Catalunya. Inversió real pressupostada 2014. La inversió real liquidada encara és més baixa. L’Administració Central  no    
   publica la inversió real liquidada per comunitats autònomes, només el Grup Fomento (darrera dada disponible 2013).
 3 Font: European Economic Forecast. Autumn 2015.
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Tot l’esforç realitzat durant tants anys esdevindria inútil i 
afectaria negativament les condicions de vida dels ciutadans 
si no es conserven i mantenen les infraestructures o no es 
rehabilita i reformen els habitatges i equipaments. 

Per altra banda, s’ha de donar compliment a les obligacions 
contretes amb la Unió Europea per a la reducció, mitjançant la 
rehabilitació energètica,  d’un 20% de les emissions de CO2 
dels edificis cap a l’any 2020. 

5. Ara és el moment que les Administracions Públiques 
desenvolupin una necessària i efectiva política de 
recolzament al sector de la construcció i, especialment 
d’inversió pública, en considerar que4:

• El sector de la construcció és, dels deu principals sector de 
l’economia catalana, el que més activitat genera en altres 
sectors:  Amb un multiplicador de l’1,92, cada milió d’euros 
demandats al sector construcció indueix la producció 
d’1.920.000 euros al conjunt de l’economia. 

• En la inversió en infraestructures el retorn fiscal de la 
inversió és del 49% d’allò invertit en concepte de recaptació 
de l’IVA, IRPF, Impost de Societats, cotitzacions socials o 
disminució de prestacions de desocupació.

• La construcció és dels sectors que més ocupació genera, 
14 llocs de treball per milió d’euros invertit (56 llocs si són 
en treballs de rehabilitació), i ocupa tècnics d’elevat nivell, 

però també a molt personal altament qualificat per al seu 
ofici, però amb escassa formació, motiu pel qual llur inserció 
laboral és molt difícil.  

• La construcció és un sector clarament integrador que 
facilita la incorporació al món del treball de col·lectius amb 
escassa formació acadèmica, en risc d’exclusió social, i 
immigrants. En aquest sentit, el 9 d’abril del 2014, sindicats 
i patronal varen signar i presentar conjuntament el manifest 
Sortir de la crisi amb la construcció. 

• La construcció és el sector que menys importa de 
l’exterior, amb un pes de les importacions sobre el volum 
total d’inversió de només el 9% (en el cas de l’automoció, 
per exemple, aquest és del 50%), la qual cosa afavoreix els 
productes i serveis locals.

6. La construcció és un sector estratègic de l’economia, 
essencial també per generar llocs de treball en capes 
desfavorides de la societat.

Amb aquest nivells tan baixos d’activitat és molt difícil que el 
sector de la construcció pugui fer una aportació més positiva 
a la recuperació econòmica i a l’ocupació. És més, es corre el 
perill que, per manca de licitació, es perdin de nou milers de 
llocs de treball, i que les empreses supervivents de la llarga 
crisi iniciada el 2008 pateixin una pèrdua del coneixement 
acumulat. 

 4 ATKearney (2015). Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España.
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Per tal que aquest sector econòmic 
estratègic per l’economia catalana sigui 
sostenible,  la licitació mínima regular 
de totes les administracions hauria de 
ser de 4.500 milions anuals, l’equivalent 
aproximadament al 2% del PIB de 
Catalunya.

Davant les restriccions pressupostàries 
és urgent adoptar el pagament per ús 
d’infraestructures, com han fet la majoria 
de països europeus, i aplicar d’una 
vegada la Directiva de l’Eurovinyeta a 
totes les vies d’alta capacitat espanyoles 
(moltes d’elles autovies gratuïtes), a fi 
de finançar a càrrec de l’usuari la seva 
construcció i manteniment i reduir els 
costos externs de transport. 

Per altra banda, les aportacions 
dels estats membre a les inversions 
estratègiques cofinançades per la U.E. 
per impulsar el creixement i l’ocupació 
(per exemple, el corredor mediterrani o 
els accessos als ports), no haurien de 
computar en cap cas per al dèficit. Així 
mateix, regions europees com Catalunya, 
que pateix d’un injust repartiment dels 
límits de dèficit pressupostari, que 
manté un desproporcionat dèficit fiscal 
i una inversió governamental molt per 
sota de la mitjana de la Zona Euro, 

haurien de tenir regles adaptades a les 
seves circumstàncies que afavoreixin 
la inversió en infraestructures 
productives.

7. Perspectives del sector de la 
construcció per l’any 2016.

Les limitacions en el dèficit públic 
establertes per la Unió Europea per a 
l’Estat espanyol, i la seva repercussió 
a les Comunitats Autònomes i 
Ajuntaments, l’alt endeutament de les 
administracions, així com la conjuntura 
econòmica nacional i internacional 
de desacceleració del creixement, no 
fan preveure que aquest any canviï 
la tendència en la licitació d’obres 
públiques. 

A aquest factor limitatiu estructural 
se li ha d’afegir un de conjuntural. Els 
recents canvis de govern a la Generalitat 
i, previsiblement, al govern espanyol, i, a 
inicis de l’any passat, dels Ajuntaments, 
també ens porten a preveure una 
feble licitació. Això és així perquè, en 
perspectiva històrica, cada vegada que 
es forma un nou govern es replantegen 
els projectes existents o se n’inicien de 
nous, que no es liciten fins al segon i 
següents anys de la legislatura.

Per altra banda, l’augment previst 
d’activitat en el subsector immobiliari 
i en la rehabilitació no compensarà la 
caiguda de la licitació pública. 

Per tot això, podem concloure que l’any 
2016 serà encara, per al sector de la 
construcció, un any de transició cap a la 
recuperació d’una activitat sostenible 
per a les necessitats de l’economia 
catalana, que esperem es produirà el 
2017.
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espai rehabilitació
 
Col·labora amb la restauració de la 
modernista Casa Burés de Barcelona

CHROMA Restauració del Patrimoni Arquitectònic serà 
l’encarregada de la restauració de la Casa Burés de Barcelona, 
un dels edificis residencials modernistes més importants de 
Barcelona (BCIL).

La Casa Burés és un edifici d’uns 7000m2 (PB+4 i un àtic amb 
trasters i safareigs) que reconeixereu fàcilment per la torreta 
de planta circular que hi ha en el vèrtex de la cantonada amb 
el c/ Girona, pels paraments de la façana de pedra, de carreus 
sense polir, i per les decoracions i ornaments escultòrics a les 
baranes de la planta principal. 

L’interior és tota una joia: al vestíbul principal trobem tot de 
petits capitells amb representacions animals, i al fons, una 
escultura d’un ós bru, a mida natural, que abraça una làmpada 
de llautó (ara desapareguda). Els vitralls amb delicades flors 
amb volum i la claraboia del pati principal són autèntiques 
obres d’art. També destaquen les decoracions originals, 
úniques, de molts sostres, parets i terres (mosaics, opus 
signinum, marqueteria, Nolla, hidràulics,...), i tres sales que us 
deixarien esmaperduts: 

• La sala dels nens, decorada amb referències a contes 
infantils d’origen germànic (com Hänsel i Gretel), amb 
mobles i mosaics de Gaspar Homar, i sis pintures murals 
d’Oleguer Junyent.

• La sala de música, una petita sala circular amb tots els 
paraments de guix policromats. 

• El menjador, una sala Déco, sorprenentment moderna 
per l’època, on destaquen els plafons escultòrics amb 
representacions dels esports practicats per la burgesia 
de l’època (patinatge, vela, hípica, frontó, tir, tennis i 
automobilisme)

Les feines de restauració inclouran des de la forja i fosa de ferro 
i bronze a la reproducció de peces en pedra artificial, passant 
per la recuperació de paviments, de florons dels sostres, 
policromies, paraments, passamans, arrambadors ceràmics, 
vitralls, vidres a l’àcid... És a dir, abraçarà totes les disciplines 
de la restauració; 

• Forja i fosa de ferro i bronze

• Estudis de disseny d’un fanal desaparegut, però documentat

• Paviments Nolla (engassar, documentar, arrencar i recol·locar)

• Mosaic Romà (engassar, arrencar, restaurar, reinstal·lar)

• Paviment hidràulic: documentar i arrencar

• Paviment de fusta/marqueteria: documentar i arrencar

• Sostres de canya i guix: arrencar, treure florons centrals i 
escòries, restaurar i recol·locar. Emmotllar i policromar

• Arrambadors ceràmics: retirar, protegir, reproduir, recol·locar

• Paraments d’estuc: restaurar, decapar, veladures de silicat

• Passamans: desmuntar, restaurar, recol·locar

• Ascensor: desmuntar la cabina, restaurar, remuntar

• Escultures: reproducció de peces perdudes de pedra

• Reproducció de pedra artificial, motlles

• Vitralls: desmuntar, restaurar, recol·locar, motlles

• Vidres a l’àcid: reproduir segons l’original

Els treballs de restauració s’inicien aquest març, i s’allargaran 
només 15 mesos, segurament fent torns continus de feina. Hi 
haurà molta feina, una oportunitat única d’aprendre tècniques 
in situ, d’adquirir experiència i currículum, que volem oferir a 
centres de formació, escoles, universitats, gremis...

Participar en la restauració d’aquesta joia del modernisme pot 
ser una gran oportunitat d’aprendre in situ, així com d’adquirir 
experiència i currículum per tots aquelles persones autònomes 
o bé estudiants que vulguin col·laborar. 

Si creieu que podeu trobar vies de col·laboració no dubteu 
de posar-vos en contacte amb CHROMA. www.chroma.es 
TF: 933.174.513 (ext 300)
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Las nuevas viviendas deberían incorporar la innovación 
que ya estamos utilizando en nuestros coches o móviles 
pero debería poder utilizarse la tecnología de forma 
sencilla e intuitiva. Además esta tecnología debería ayudar 
notablemente a incorporar la eficiencia energética dentro 
de las viviendas para mejorar la calidad de vida, seguridad y 
conseguir viviendas de consumo casi nulo. La Unión Europea 
en su directiva 2010/31/UE normaliza que la vivienda de 
consumo casi nulo es el nuevo reto para el 2020 mediante 
la reducción del consumo de energía, optimización de las 
instalaciones, aumento de las energías renovables y el 
respeto por el medio ambiente.

El ahorro de una misma vivienda depende de cuatro 
factores: uso, orientación, zona climática y las soluciones 
constructivas. El consumo anual medio de una vivienda es 
de aproximadamente 150 kWh/m2 o  unos 20 €/m2. El reto 
es reducir los 150kWh/m2 a casi 0 en 2020. Las soluciones 
constructivas tradicionales e innovadoras se han de incorporar 
a las nuevas viviendas para conseguir los objetivos marcados 
por la UE y normalizados con la certificación energética en 

el RD 235/2013, de 5 de abril. La innovación y los sistemas 
son quienes se tienen que adaptar a las nuevas necesidades 
del hogar dando una solución flexible para cada casa dando 
una respuesta a las nuevas necesidades de reducción de la 
demanda y consumo energético. Además de una solución 
personalizada debido a que no todas tienen las viviendas 
tienen mismas necesidades. Con el sistema TaHoma cada 
vivienda puede personalizar qué quiere controlar y gestionar. 

¿Qué es un sistema de control solar automático? En las 
viviendas podemos controlar de forma sencilla y a distancia 
persianas, toldos, cortinas, luces, puerta de acceso y garaje, 
etc. Todos los elementos de la casa motorizados con Somfy 
pueden controlarse fácilmente desde una aplicación para 
móvil, tableta u ordenador de sobremesa con el nuevo 
sistema TaHoma®. Sistema sencillo, sin cables, para ofrecer 
mayor confort, seguridad y ahorro de energía a los usuarios. 

Las soluciones sin cables (inalámbricas o vía radio) no 
requieren costosos cableados, ni centralita, ni obras de 
redecoración tras su instalación. Una instalación sencilla y 

La fachada dinámica
 
TAHOMA, hogar conectado
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rápida para mayor confort del usuario e ideal para proyectos 
de reformas. No es necesario automatizarlo todo al mismo 
tiempo, se puede ir paso a paso según las necesidades de 
los usuarios, sin costes añadidos. Podemos ahorrar energía 
en el hogar en verano: Los toldos y persianas bajan cuando 
el sol incide en la fachada, manteniendo fresca la casa sin 
consumir más aire acondicionado. En invierno, las persianas 
suben por la mañana para aprovechar el calor del sol y bajan 
al atardecer para preservar la temperatura interior. Una 
solución sencilla y eficaz que ya hacía nuestra abuela para 
reducir el consumo energético de la casa.

El producto confirma todas las acciones que se hagan. “Si 
cierras una persiana a distancia, te devuelvo una señal al 

móvil que te confirma que la persiana está bien cerrada o 
que hay algún problema porque no se puede cerrar. Es un 
sistema adicional de seguridad para la vivienda. También 
nuevas opciones de seguridad, como detectores de humo, de 
apertura o cámaras que pueden enviar un correo al activarse. 
El sistema TaHoma trabaja en equipo con otras marcas de 
sistemas para el hogar: iluminación, calefacción, ventanas 
de techo, etc. Todo desde el Smartphone o tablet. Simplificar. 
No es necesario aprender a manejar nuevos mandos debido 
a que el mando ya lo tengo en el bolsillo y sé cómo manejar 
mi Smartphone.

El control de la vivienda desde el smartphone o tablet 
conectado a Internet para mover la casa desde cualquier lugar 
del mundo. La futura interacción entre usuario y vivienda se 
realiza mediante el smartphone utilizando las diferentes 
aplicaciones y sistemas. La nueva generación de móviles 
permite interactuar en un sistema global denominado 
“Internet o Things” (IoT). Es un nuevo concepto para controlar 
desde la nube (iCloud) y con un único móvil todo lo que esté 
conectado. Pasaremos de 
la conexión bidireccional 
(móvil – vivienda) a la 
conexión en nube. Debido 
que la información está 
accesible desde el móvil, 
vivienda, coche, trabajo o 
cualquier dispositivo con 
acceso a internet.

Ahora puedes ya hacerlo 
con demostración gratuita 
desde la APP Somfy 
Tahoma en Play y Apple 
Store.

Figura 1. Control automático del control solar 
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La  Fundación Laboral de la Construcción 
ha estado presente en la 2ª Edición del 
EUROPEAN BIM SUMMIT, cumbre europea 
sobre Building Information Modeling, 
celebrada en el WTC de Barcelona

En esta nueva edición se han presentado las experiencias 
más interesantes y los últimos avances de este nuevo método 
de trabajo basado en la gestión de la información generada 
durante el ciclo de vida de una construcción. Un método que 
hay que conocer y dominar como un proceso dirigido a la me-
jora de la calidad, eficiencia y eficacia en cualquier proyec-
to, obra de edificación y obra civil. En la cumbre en la que 
han participado más de 500 asistentes y ponentes de todo el 
mundo, se ha presentado una declaración final donde se ha 
solicitado a las administraciones que se comprometan en la 
implantación de la metodología BIM para equipararla a nivel 
tecnológico con los países de nuestro entorno.

La inauguración de la cumbre estuvo a cargo del Presidente 
del Colegio de Aparejadores de Barcelona, Sr. Jordi Gosalves 
y de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Meritxell 
Borràs i Solé. 

Se ha podido disfrutar de una visión del entorno BIM a 360º, 
por cuanto se han planteado casos prácticos desde las ópti-
cas de diversos agentes, los avances en materia BIM y regu-
lación en países como Finlandia o Reino Unido, entre otros.

La Fundación Laboral ya imparte formación en materia BIM, 
con el objetivo de dirigir al trabajador de la construcción den-
tro del citado entorno. En 2015 llevó a cabo diversas accio-
nes formativas, entre las que destaca el curso de “Bim para 

constructoras. Metodología BIM y cómo implantarlo”, y tiene 
previsto organizar a lo largo de 2016, ediciones de especiali-
zación, bajo la misma estructura de módulos formativos de 
40 h, 100% bonificables, enfocados a la rehabilitación, edifica-
ción u obra civil, en función de la especialidad de la empresa o 
del perfil profesional del alumnado. Asimismo, la Fundación 
Laboral de la Construcción lleva a cabo varios proyectos de 
investigación y organiza jornadas técnicas sobre la materia. 

Éxito del Workshop de la Fundación Laboral de la Construc-
ción: BIM para constructoras 

Dentro del marco del European BIM Summit, el pasado día 
19 de febrero, la Fundación Laboral de la Construcción, ha 
podido presentar su visión y propuesta de valor en relación 
a esta materia, a través de un workshop gratuito a cargo del 
Sr. José Mª Jaquet, Responsable Comercial de la Fundación 
Laboral de la Construcción en Catalunya, y del Sr. Alejandro 
Núñez, Arquitecto y profesor de la UPC del Posgrado en BIM 
Management y miembro de la comisión BIM del Ministerio de 
Fomento.

Durante el encuentro se pudo comprobar el impacto del  
cambio de paradigma que supone BIM para todas las  ac-
tividades del constructor. Asimismo se puso de manifiesto 
cómo la virtualización del proceso constructivo y los métodos 
de contratación colaborativos ayudarán a las constructoras 
a definir nuevos parámetros de eficiencia en su labor diaria.
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Cal fer la redacció i obtenció dels 
certificats d’experiència o de “bona 
execució” en el moment d’acabar les 
obres.

Rebem moltes consultes d’empreses 
referent a la redacció i obtenció dels 
certificats d’experiència o de “bona exe-
cució” de les principals obres acabades 
executades durant els darrers anys.

Des de Divisió S.I.G.O., SL considerem 
convenient i força interessant que les 
empreses certifiquin les obres un cop 
estiguin acabades, ja que en aquell 
moment és molt més fàcil obtenir  les 
corresponents  signatures del Tècnic 
Director de les obres i del representant 
amb poders de l’entitat contractant (cli-
ent)

Aquests certificats serviran a les em-
preses per a:

• Acreditar la solvència tècnica i pro-
fessional en les licitacions públiques: 
La relació d’obres executades haurà 
d’estar avalada per certificats de 
bona execució.  

• Per a l’actualització dels Registres 
oficials de Licitadors: En l’adminis-
tració catalana, el RELI (Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores), 
creat per a simplificar els tràmits 
que han de seguir les empreses en 
els procediments d’adjudicació dels 
contractes Públics.

• Per a la tramitació dels expedients 
de classificació empresarial, en es-
pecial per a les empreses classifica-
des abans de l’any 2016 i que estan 
obligades a tramitar un nou expedi-
ent de classificació abans del dia 1 
de gener de 2020 per a adaptar-se al 
nou sistema que va entrar en vigor el 
dia 5 de novembre de 2015, amb la 
modificació de determinats precep-
tes del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions 
Públiques.

• La Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa del Ministeri d’Hi-
senda pot requerir durant la trami-
tació de l’actualització de la Solvèn-

cia Tècnica i Professional (STP) els 
certificats acreditatius de les obres, 
pel que aconsellem la seva redacció 
i obtenció abans de la presentació 
dels expedients (en cas de requeri-
ment per part de la Junta Consultiva, 
l’empresa disposa només de 15 dies 
per a aportar la documentació sol-
licitada).

• Com a currículum propi intern i da-
vant de tercers de l’experiència de 
l’empresa.

• En el cas de implantar sistemes de 
gestió de la qualitat (ISO o similars) 
pot ser un molt adient sistema de 

gestió i control del grau de satisfac-
ció del clients.

Recordar a les empreses que amb les 
novetats introduïdes per la Llei 25/2013, 
ratificat pel RD 773/2015, es poden con-
siderar com experiència l’obra executa-
da en l’estranger per empreses filials, 
sempre i quan es tingui el control, pel 
total o, en cas contrari, per la participa-
ció (com en una UTE).

Són per aquests motius que des de Di-
visió S.I.G.O., SL recomanem la redacció 
i obtenció dels certificats d’experiència 
o de “bona execució” en el moment 
d’acabar les obres.
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L’aplicació de l’IVA a les 
rehabilitacions, reformes i 
reparacions

El passat 3 de febrer el Gremi va acollir una jornada per conèixer 
i aclarir l’entramat de l’IVA en l’àmbit de la rehabilitació i la 
reforma, un tema complex que genera dubtes i debats. L’acte, 
que va omplir de gom a gom l’auditori del Gremi, va comptar 
amb la ponència de l’honorable sr. Juan Pedro Rodríguez 
Blanco, cap de la Dependència Regional Adjunt en Gestió 
Tributària.

La jornada, organitzada pel Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques conjuntament amb el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona (CAATEEB), va donar el tret de sortida amb 
la benvinguda i presentació per part del sr. Joaquín Osorio 
Montejo, president del Gremi. A continuació, amb la moderació 
del sr. Valentí Pich Rosell, assessor fiscal del Gremi, Rodríguez 
Blanco va exposar quina és la correcta aplicació de l’IVA en 
la rehabilitació d’habitatges i en les execucions d’obra de 
renovació i reparació, en quins casos es pot optar per la inversió 
del subjecte passiu i quan són recomanables les dues opcions.

L’anàlisi de la normativa va permetre conèixer que no en totes 
les situacions és favorable per a les empreses l’aplicació d’un 
IVA de tipus reduït, atès que la quantitat estalviada amb la 
reducció de l’IVA pot revertir en una despesa major en l’Impost 
de Transmissions Patrimonials. D’aquesta manera, la reducció 
d’aquest impost està pensada per impulsar la contractació 
de serveis de rehabilitació i d’execució de renovacions i 
reparacions per part de particulars.

Pel que fa a l’aplicació de la inversió del subjecte passiu, un 
altre dels pilars de la jornada, Rodríguez Blanco va assegurar 
que es tracta d’una possibilitat molt interessant i útil, encara 
que va acceptar que és força enrevessada per a totes aquelles 
persones que no estan familiaritzades amb la normativa 
corresponent. 

En aquest sentit, Jordi Gosalves i López, president del 
CAATEEB, va convidar tothom a tenir l’ambició d’especialitzar-
se en qüestions fiscals, sobretot tenir el coneixement necessari 
per poder prendre decisions amb relació a l’aplicació de l’IVA. 
En aquesta línia, Gosalves ha insistit que si no es pot assumir 
els riscos de l’IVA, cal que es compti amb especialistes que 
puguin assessorar en tot moment sobre el tema.

Dins del sector de la construcció, Gosalves va concloure que 
la rehabilitació té una dificultat afegida en el fet d’encaixar 
els costos i els preus, ja que les avaluacions dels costos en 
rehabilitació no estan formalment identificades, ni en concepte 
de tipologia ni pel que fa a la dimensió. D’aquesta manera, 
resulta imprescindible comptar amb professionals que tinguin 
tots els coneixements necessaris per prendre les decisions 
adequades i evitar qualsevol tipus de sanció per realitzar 
males actuacions sense saber que s’estaven duent a terme 
incorrectament.
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Recordem que crèdit prové de la paraula llatina creditus que vol 

dir ‘creure’ o ‘cosa confiada’. Quan parlem de crèdit, la primera 

cosa que ens passa pel cap és un crèdit bancari, ja sigui en 

forma de préstec o de pòlissa, o bé una targeta de crèdit; però 

també podem associar el crèdit en l’àmbit comercial. Per 

exemple, quan un client nostre ens sol.licita pagar una factura 

a 90 dies des de l’emissió de la mateixa, nosaltres accedirem 

o no a aquesta proposta segons la confiança que tinguem –

recordem el significat de la paraula ‘crèdit’. Una altra mostra 

d’això és una venda/operació comercial que podrem decidir no 

realitzar, bé perquè no coneixem el comprador, bé pel risc que 

comporta vendre-li a crèdit.

Com ja ens podem imaginar, la concessió d’aquest crèdit 
comporta una sèrie de riscos o perjudicis,  ja que aquest client 

ens pot impagar per infinitat de causes o podem perdre una 

possible oportunitat de negoci amb el conseqüent perjudici que 

comporta principalment a la nostra tresoreria.

Una eina molt important que ens pot ajudar i/o minorar aquest 

risc és l’assegurança de crèdit, un instrument financer que 
permet protegir les empreses del risc d’impagament, ja sigui 

en actuacions d’origen comercial o polític dels crèdits atorgats 

als seus clients, com en operacions nacionals o, fins i tot, en 

exportacions.

És a dir, l’assegurança de crèdit ens permet prevenir un 

possible impagament causat per la insolvència d’un client i, al 

mateix temps, ens proporciona un control de la nostra cartera 

creditícia. En cas d’impagament, la companyia ens abonarà 
un percentatge del crèdit impagat i posteriorment realitzarà 
les gestions necessàries per al seu cobrament. Això permet 

a l’empresa aconseguir una disminució dels costos i de les 

tensions de tresoreria que poden provocar l’impagament i 

obtenir una protecció de la seva partida de clients i facilitat a 

l’accés al finançament.

En l’actualitat, podem assegurar la totalitat de les nostres 

vendes a crèdit. També existeixen fórmules per assegurar 

operacions concretes (d’una a vàries factures) amb un o diversos 

clients. A més, si ja tenim contractada una assegurança de 

crèdit, podem complementar-la amb la finalitat d’obtenir la 

màxima cobertura al menor cost possible.

Preveu la teva cobertura 
davant dels possibles 
impagamentsJori Armengol & Associats

Assessors en Assegurances del Gremi
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Elastospray 

el poliuretano proyectado de celda 
cerrada de BASF
Optimo aislamiento térmico, impermeabilización y 
cumplimiento de las exigencias de comportamiento al fuego

Con la generación de sistemas de poliuretano proyectado Elastospray de BASF, 
sistemas de celda cerrada, con la clasificación CCC4 del marcado CE, se consigue 
con un solo producto el mejor aislamiento térmico y a su vez la impermeabilización de 
paramentos verticales en cualquier zona climática sin necesidad de ningún mortero 
hidrófugo.

Además BASF cuenta con el sistema Elastospray DAU Fachadas Ventiladas que 
además de cumplir con las exigencias de aislamiento e impermeabilidad, cumple 
también con la exigencia de comportamiento al fuego, consiguiendo la clase B-s2,d0 
necesaria para las fachadas de más de 18 m de altura o bien para aquellas que tiene 
acceso público.

Estos sistemas y soluciones, están certificados con un Documento de Adecuación 
al Uso (DAU 11/069) emitido por el Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña, ITeC, lo que viene a garantizar un alto nivel de aislamiento térmico e 
impermeabilización de las fachadas (la solución están certificada para un grado de 
impermeabilidad de 5).

Esta generación de sistemas de poliuretano supera con creces las prestaciones de 
estanquidad al agua de otras técnicas utilizadas tradicionalmente para fachadas 
ventiladas.

Tabla comparativa de prestaciones de los sistemas Elastospray de celda cerrada frente a los 
sistemas de celda abierta

Solución Elastospray DAU Fachadas Ventiladas

BASF Española, S.L.
División Poliuretanos

www.pu.basf.eu/es

CRG 2010
División Impermeabilización  

(IMPERPOL)
www.crg2010.com  
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Debido a su estructura de celda cerrada, los resultados de los 
ensayos de presión de columna de agua y de resistencia al agua 
de lluvia bajo pulsos de presión de aire han demostrado su 
idoneidad hasta presiones de 1.800 Pa (presión equivalente a un 
viento de 198 km/h). Las soluciones habituales no acostumbran 
a superar los 1.000 Pa.

A estas prestaciones hay que añadir que se trata de un sistema 
continuo sin juntas, que no absorbe polvo ni humedad ni 
desprende fibras. Su extraordinaria adherencia al soporte ha 
sido ensayada después de procedimientos de envejecimiento 
acelerado, así como también ha sido sometida ha pruebas de 
fisuración que han demostrado su resistencia. 

Todas estas características hacen que el aislamiento y la 
impermeabilización del edificio quede asegurada a lo largo de 
toda su vida útil.

CRG 2010 

Aplicador de los sistemas Elastospray de BASF

Construcciones y Reformas Galicia 2010 es una empresa, 
fundada en marzo del año 2000 por el señor Pedro Fernández, 
desde ese día hasta el día de hoy la empresa ha trabajado día 
a día para poder seguir creciendo y tener una gran experiencia 
en todos los sectores relacionados con el mundo de las 
instalaciones, construcción y mantenimiento.

Desde el año 2014 CRG 2010 se ha situado como uno de los 
aplicadores de los sistemas Elastospray de BASF, contando 
con personal especializado con más de 16 años de experiencia 
y contando con  varios equipos de última generación óptimos 
para la aplicación de estos sistemas.

CRG 2010 está realizando obras de referencia con los sistemas 
Elastospray y Elastospray DAU FV.

Fundació Carreres. Elastospray DAU con protección fuego

Hotel PAI 22 @. Elastospray DAU Fachadas Ventiladas

CAP Gornal. Elastospray DAU Fachadas Ventiladas
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agremiats
 
Nous avantatges pel soci

PROpulsar:
Posem a disposició
teva una pòlissa de
crèdit amb uns
avantatges
exclusius.

Si ets membre del Gremi de Constructors d'Obres
de Barcelona i Comarques i vols promoure la teva
feina, protegir els teus interessos o els teus valors
professionals, amb Banc Sabadell ho pots fer.
Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a
membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i
comencem a treballar.
bancsabadell.com

Adecco

Nou servei de selecció de personal 

L’acord signat amb Adecco estableix una via de col.laboració en 
la gestió dels recursos humans entre Adecco i les empreses 
adherides al Gremi.

En aquest sentit, aquest acord permet dur a terme:

• Seleccions integrals acurades dels diferents perfils

• Acompanyament estratègic dels agremiats 

• Bases de dades amb candidats correctament validats 

• Avaluacions de les competències dels treballadors 
• Recerques agilitzades dels perfils  

Amb l’objectiu de garantir la selecció correcta de tots els 
perfils, oferim la possibilitat de realitzar la selecció integral 
de currículums i difondre les ofertes a les xarxes socials del 
Gremi. 

A més a més, ara, de la mà d’Adecco, podem garantir la 
resposta en temps, forma i volum de la selecció de RRHH 
de les empreses agremiades. D’altra banda, el fet de posseir 
una base de dades pro-activa que compti amb les categories 
més demandades en cada un dels indrets on puguin sorgir 
necessitats de contractació permet la reacció immediata per 
captar els millors perfils.

Universal Energia

Els socis del Gremi podeu estalviar diners en les vostres 
factures de la llum

Recentment hem signat un acord de col.laboració amb 
Universal Energia, mitjançant el qual des del Gremi us podem 
facilitar, sense cap compromís, un informe detallat de l’estalvi 
en costos que podeu obtindre  en la propera factura de la llum. 

El tràmit és ben senzill: només cal que ens envieu còpia de 
l’última factura i en un termini d’entre 10-15 dies us enviem 
l’informe perquè valoreu i actueu com millor us convingui. 

A Universal Energia tenen el compromís d’optimitzar el 
consum i reduir la despesa dels seus clients, pagant un preu 
just, assessorant i informant amb detall i sense cap tipus de 
permanències. El canvi de la companyia no produeix cap tall de 
subministrament, ja que es tracta d’un tràmit administratiu i no 
suposa cap mena de cost per al client. 

Darrerament des del Gremi hem signat dos nous avantatges. Aquests nous acords 
se sumen als ja establerts amb altres marques de referència d’una gran varietat 
de sectors (automoció, assegurances, salut, energies, transports, etc.) i que podeu 
consultar a la nostra pàgina web a la secció d’avantatges.
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contracta

Contractista
d’obres

Rehabilitació
Integral 

Reforços
Estructurals

Treballs 
especials

Façanes

T. 93 634 51 90 - info@contracta.net  -  www.contracta.net

anysal  teu servei+deTecnologia en la rehabilitació
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Directori d’empreses

Gran via de les Corts Catalanes, 663, 
Tel. 932 659 430 / info@gremi-obres.org
www.gremi-obres.org

@constructorsBCN www.consta.org 
info@consta.org

Legalitat, Transparència  
i Seguretat 
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