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EDITORIAL 

Presentem aquesta memòria en un any de 
transició.  
 
El dia 27 de març la nova junta que tinc l’honor 
de presidir va iniciar les seves funcions amb 
renovada energia i il·lusió per millorar la 
trajectòria dels darrers anys. En aquesta junta 
vaig estrenar el meu nou càrrec que assumeixo 
amb molta il·lusió, compromís i responsabilitat. 
I aprofito també per agrair la dedicació i 
l’excel·lent gestió al Sr. Joaquín Osorio, qui ha 
presidit l’entitat en els darrers tres anys.  
 
Molts de nosaltres hem tingut l’oportunitat de 
viure l’evolució del Gremi i us puc assegurar 
que tots compartim la voluntat i interès de 
donar recolzament a tots els associats.  
 
Volem seguir millorant l’oferta de serveis que 
us ajudin a guanyar efectivitat, reduint temps i 
costos en la gestió diària de les vostres 
empreses.  
 
Aquests darrers anys d’incerteses tant 
polítiques com econòmiques, ens han fet més 
forts.  
 
 
 
  
  
 

Hem incrementat els nostres serveis, accions formatives, acords i avantatges per donar cabuda a 
totes les necessitats detectades. I la nostra voluntat és no deixar d’investigar i estudiar altres 
possibles serveis que us puguin ser d’utilitat. 
 
També hem enfortit les relacions institucionals amb altres agents del sector per ajuntar esforços i 
representativitat davant l’administració.  
 
En aquest exemplar de la Memòria del Gremi us presentem un recull de les activitats i resultats 
més rellevants que van tenir lloc durant el darrer any 2016.  Us convido a la seva lectura per fer-vos 
partícips d’aquest 2016 ple de reptes i objectius, en els que vosaltres sempre heu estat els 
protagonistes.  
 
Des de la institució, us animem a fer-nos arribar les vostres propostes, inquietuds i suggeriments, 
per tal de poder ajudar-vos i col·laborar plegats en aquest sector que no s’atura, que evoluciona i 
s’actualitza acceleradament a raó de canvis tecnològics, polítics i socials. 
En aquest allau de novetats i exigències que envaeix  el nostre mercat, pretenem facilitar les eines 
a les vostres empreses, així com ajuda-les  i recolzar-vos en totes les activitat. Des d’aquest pont 
de sinergies que és el Gremi promourem la millora i posarem en valor el potencial que tenim.   En 
el nostre sector constructor, la cooperació és un vector que ens porta al futur. 
  
Josep Gassiot i Matas  
President 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 
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President: Joaquín Osorio. Construcciones Pai, S.A. 
Vicepresidents: 
Josep A. Martínez. Contracta Obres i Tecnologia de la 
Rehabilitació, S.L. 
Ambròs Martínez. NaturSystem, S.L. 
Tresorer: Josep Gassiot. Rehac,S.A . 
Secretari: Javier López Pinto. Construcciones Bosch 
Pasqual, S.A. 
 
 
VOCALS  
 
Enric Garí. Gremi de Constructors d'Obres de Badalona 
Francesc Sabaté. Gremi de Constructors d'Obres de l'Anoia 
Josep Alias. Gremi de Constructors d'Obres de Manresa 
Joan Jordà. Gremi de Constructors d'Obres de Mataró 
Tomás Gracia. Gremi de Constructors del Garraf 
Toni Palet. Gremi de Constructors del Vallés 
Jaume Cots. Construccions Cots i Claret, S.L. 
Eva Ferrer. Construcció i Rehabilitació 4Ark, S.L. 
José Antonio Beneitez .Construcciones Acon, S.L. 
Javier López- Pinto. Construcciones Bosch Pasqual S. A. 
Juan Fernando Vidaurreta. Construcciones Lar, S.L. 
Daniel Gracia. Construcciones Tomás Gracia 
Roger Buxadé. Coserge, S.L. 
Juan Miguel Oliver. FCC Construcción, S.A. 
 
 
 
 
 

Victor Espiau. Ince, S.A. 
Ramón Ferrer. Monram, S.L. 
Héctor Navas. Navasa Const. y Estruct. S.L. 
Félix Pasquina. Pasquina, S.A. 
Andreu Puigfel. Puigfel, S.A. 
Ramón Mestre. Rehabilit, S.L. 
Manel Bertrán. Sistemas de Cimentación, S.A. 
Jordi Muntadas. Sostrato, S.L. 
Francesc Mañas. Trac Rehabilitació d'Edificis, S.L. 
Ricardo Ibáñez .Vias y Construcciones, S.A. 
Josep María Barnés. Vopi-4, S.A. 
Aleix Parés. Luís Parés, S.L. 
Nestor Turró. Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A. 
 

ÒRGANS DE GOVERN 
2016 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 
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President: Josep Gassiot. Rehac,S.A. 
Vicepresidents: 
Josep A. Martínez. Contracta Obres i Tecnologia de la 
Rehabilitació, S.L. 
Ambròs Martínez. NaturSystem, S.L. 
Toni Palet. Gremi de Constructors d'Obres del Vallés 
Tresorer: Jordi Puigdelloses. Tècniques de Rehabilitació,S.L. 
Secretari: Aleix Parés. Constructora Lluís Parés,S.L. 
Assessor President: Néstor Turró Homedes. Contratas y 
Obras Empresa Constructora, S.A. 
 
VOCALS  
 
Enric Garí. Gremi de Constructors d'Obres de Badalona 
Francesc Sabaté. Gremi de Constructors d'Obres de l'Anoia 
Josep Alias  Gremi de Constructors d'Obres de Manresa 
Joan Jordà. Gremi de Constructors d'Obres de Mataró 
Tomás Gracia.  Gremi de Constructors del Garraf 
Josep Altés. Altés Rehabilitacions, S.L. 
Marta Cervelló. Axis Patrimoni, S.L. 
Jaume Cots. Construccions Cots i Claret, S.L. 
Eva Ferrer. Construcció i Rehabilitació 4Ark, S.L. 
José Antonio Beneitez. Construcciones Acon, S.L. 
Javier López- Pinto. Construcciones Bosch Pasqual S.A. 
Juan Fernando Vidaurreta. Construcciones Lar, S.L. 
Angel Pérez. Construcciones Pérez Villora, S.A. 
Daniel Gracia. Construcciones Tomás Gracia 
Roger Buxadé. Coserge, S.L. 
 
 
 

Juan Miguel Oliver. FCC Construcción, S.A. 
Yolanda Bravo. Gabinet Tècnic d'Arquitectura Europa, S.A. 
Victor Espiau. Ince, S.A. 
Ramón Ferrer . Monram, S.L. 
Héctor Navas. Navasa Const. y Estruct. S.L. 
Félix Pasquina . Pasquina, S.A. 
Andreu Puigfel . Puigfel, S.A. 
Ramón Mestre. Rehabilit, S.L. 
Joaquin Osorio. Rogasa 
Manel Bertrán. Sistemas de Cimentación, S.A. 
Jordi Muntadas. Sostrato, S.L. 
Francesc Mañas.  Trac Rehabilitació d'Edificis, S.L. 
Casimiro Sala. Urcotex Inmobiliària, S.L. 
Ricardo Ibáñez. Vías y Construcciones, S.A. 
Josep María Barnés. Vopi-4, S.A. 
 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

ÒRGANS DE GOVERN 
2017 
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La Comissió de 
Rehabilitació i 
Manteniment dels 
Edificis, creada a l’any 

2005, compta avui dia amb 
més de tres-centes 
empreses adherides. La 
RiMe va celebrar al 2016 el 
seu desè aniversari a la 
Fundació Joan Miró.  
 
 
 
 

 
L’acte va ser presentat pel Sr. Josep Gassiot, aleshores president de la comissió, rememorant la 
fundació de la RiMe com el reflex de la voluntat dels membres de donar-se recolzament els uns 
als altres tant en aspectes tècnics com de peu d’obra. En el seu discurs, Gassiot va defensar la 
reivindicació de qüestions cabdals i necessàries com és el foment de la formació professional o de 
polítiques que afavoreixin l’activitat i que persegueixin l’economia submergida.  
 
 
 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

COMISSIONS DE  
TREBALL  

 
 

 
  

En les comissions de 

treball exposem els 

aspectes i problemàtiques 

que afecten a la gestió 

diària dels professionals 

del sector. 

Les comissions de treball són el punt de trobada 

entre els professionals de les nostres empreses 

associades compromeses amb el sector i amb la 

temàtica de cadascuna de les comissions .   

 

L’objectiu de les comissions és posar damunt la 

taula les darreres novetats legislatives, aspectes 

tècnics i els temes més candents del sector de la 

construcció, rehabilitació, innovació i formació,  a fi 

i efecte de mantenir informat al col·lectiu i recollir 

aquelles propostes que cal traslladar als 

interlocutors corresponents de l’administració.  
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Una segona part de la jornada va dedicar-se a l’explicació del projecte d’ampliació i conservació 
de l’edifici de la Fundació Joan Miró, les obres de la qual van concloure al 2008. El Sr. Jaume 
Freixa, arquitecte i president de la Fundació Miró, i el Sr. Salvador Soteras Gracia, aparellador i 
arquitecte tècnic del projecte, van explicar els reptes i les solucions constructives i 
arquitectòniques que va tenir la remodelació, marcada per la corrosió del formigó armat induïda 
per clorurs i carbonatació.  
 
En el següent enllaç podeu visualitzar la presentació de la jornada  
 
 
 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

COMISSIONS DE  
TREBALL  

https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
https://es.slideshare.net/gremideconstructors/presentaci-ppt-14-dabril-fundaci-mir�
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Principals aspectes tractats en la comissió RiMe  dutes a terme durant l’any 2016 van ser les 

característiques i requisits sobre la convocatòria d’ajuts a les obres de rehabilitació de l’any 2016, així 
com els aspectes rellevants a tenir en compte sobre el conveni col.lectiu de la província de Barcelona. 
 
 
 
 
 

21/07. 2a Trobada amb Tècnics 
municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
Debat instructiu en el qual els constructors van demanar 
una major concisió per part dels tècnics municipals a 
l’hora de precisar una quantia d’ajuts prèviament a la 
realització de les obres. 
 
En el debat, els tècnics van incidir en la incapacitat de 
donar una xifra exacta abans de l’obra, però sí van 
subratllar la conveniència de reunir-se les diferents parts 
de l’obra abans de començar-la per tal d’aclarir quina 
quantia es pot esperar seguint els preceptes 
subvencionables.  
 
 
  

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

El grup Impulsar la Rehabiltiació, agrupa representants del Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), del Col·legi d’Arquitectes Tècnics (CAATEEB),del Col·legi d’Administradors  d
e Finques de Barcelona i Lleida de la RiMe.  L’objectiu principal del Grup Impulsar la Rehabilitació
 al llarg de tot l’any 2016 va estar fomentar els codis de bones pràctiques,  
consensuats entre tots els agents del sector i fomentar així posicionaments comuns en polítiques 
que impulsin la rehabilitació, el manteniment, l’estalvi energètic i la sostenibilitat.  
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La comissió de Construcció-Innovació té l’objectiu de realitzar totes les accions necessàries per 
salvaguardar els interessos dels agremiats davant les administracions públiques, així com incentivar 
l’edificació d’obra nova en totes les seves variants.  S’analitza la legislació relacionada amb la 
contractació pública per garantir els drets dels agremiats.  
  

28/10. Smart 
Building, millorant 
la qualitat de vida 
dels habitants.  

A la jornada es van presentar 
idees i exemples d’èxit que 
marquen camí per tal 
d’aprofitar les millores 
tecnològiques al nostre parc 
d’habitatges, amb la finalitat 
de millorar la qualitat de vida 
de la ciutadania i l’eficiència 
energètica dels edificis. 
 
  

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

La comissió de Formació, Laboral, Seguretat i Salut s’encarrega d’analitzar els nous certificats 
de professionalitat que han d’acreditar els treballadors del sector, així com les noves tendències 
formatives en el sector (BIM, Lean Construction....). Amb relació a temes laborals, la gran 
preocupació dels agremiats és l’economia submergida, i des de la comissió es treballa perquè les 
empreses que cometin infraccions siguin sancionades.   

 
A la comissió de Rehabilitació, es discuteix l’ordre del dia per tractar en les comissions RiMe, així 
com un seguiment de les acciones dutes a terme per l’administració en aspectes relacionats  
amb la rehabilitació, ajuts i normativa.  

COMISSIONS DE  
TREBALL  
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 Confederació Nacional de la Construcció 
 Confederació Catalana de la Construcció  
 Foment del Treball Nacional  
 Pimec  
 Fira de Barcelona 
 Federació d’Entitats Empresarials de la 

Construcció 
 Institut de Tecnologia de la Construcció 
 Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament 

de Barcelona 
 Junta Arbitral de Consum de la Generalitat 

de Catalunya 
 Observatori per la Rehabilitació 

Arquitectònica  
 Cercle d’Infraestructures  
 Fundació per l’Ordenació del sector de la 

Construcció  
 Gestora de Runes de la Construcció 
 Fundació Laboral de la Construcció  
 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
 Consell Econòmic i Social de Barcelona 
 Grup Impulsar la Rehabilitació  
 Tribunal Laboral de Catalunya  
 Comissió Negociadora del Conveni 

Col·lectiu  

Representants dels òrgans de govern 
del Gremi i membres de les comissions de 
treball van estar presents en els diversos 
fòrums de trobada, així com també 
comissions i grups de treballs externs, tant 
públics com privats, sobre matèries 
relacionades amb el sector.   

 
La principal finalitat d’aquestes 

trobades és la defensa dels interessos dels 
membres que formen part del col·lectiu, amb 
la voluntat de promoure relacions i 
cooperacions amb les organitzacions 
empresarials, especialment amb les que 
representen empreses del nostre sector. 

RELACIONS 
INSTITUCIONALS  

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

 
 

 
  

Mitjançant la col·laboració 

amb institucions del sector 

podem donar el nostre punt 

de vista sobre els aspectes  

que més tenen incidència 

directe en la nostre feina. 
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Encara lluny dels números anteriors a la crisi en el sector, sí que al menys les dades 

d’agremiació indiquen una aturada en la caiguda del nombre d’agremiats. Primer, amb un 

descens gradual la disminució d’agremiats, i en el 2016, per primer cop des d’abans del la 

crisi, amb un manteniment del nombre de l’any anterior.  
 
 

SOCIS DEL GREMI 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

2016 2015 2014 2013 

405 417 404 

465 
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FORMACIÓ 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

PROCEDÈNCIA DE LES SUBVENCIONS 

Consorci 
42,59% 

Fundació Laboral de la 
Construcció  
22,56%  

Cursos Privats  
15,09%  

PIMEC  
14,18%  

Foment del Treball  
5,58%  

S’han incrementat el nombre de cursos realitzats i  el nombre 
d’alumnes respecte els dos darrers anys. 

CURSOS REALITZATS EN EL GREMI  

2016 

2015 

2014 

2013 

81 
79 

58 
99 
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FORMACIÓ 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

ALUMNES PARTICIPANTS   

HORES IMPARTIDES DE FORMACIÓ 

2016 

2015 

2014 

2013 

2.018  

2.680 
2.484 

2.814 

2016 

2015 

2014 

2013 

1.353 
1.070 
1.130 

1.546 
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FORMACIÓ 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

CURSOS PRIVATS 

CURSOS PRIVATS AMB MÉS DEMANDA 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
  

Plataformes elevadores  

 

Carretons elevadors  

 

Tècniques de negociació  

  

Rehabilitació Integral dels Edificis 

  

Finances bàsiques per autònoms  

 TPC: PRL paleteria (20 hrs)  

 

PRL Paleteria persones aturades  

 

Introducció al BIM  

 

PRL Mòdul bàsic  

 

Habilitats de comunicació 

Cursos 
transversals 
17% 

Formacions 
a mida 
20% 

Cursos 
sectorials  

22% 

Cursos de noves  
tecnologies/BIM 

41% 
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ASESSORIES DEL GREMI 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

JURÍDICA LABORAL 
Jordi Altafaja 
 
FISCAL 
Joaquim Coma 
 
CIVIL I MERCANTIL 
Llopis de Aysa 
 
ASSEGURANCES  
Mònica Lerma 
 
PREVENCIÓ 
Rosa Benito 
 
TÈCNIC 
Carlos Leach 

INSTAL.LACIONS 
Llorenç Ramos 
 
PENAL 
Núria Rosas 
 
ADMINISTRATIU 
Carolina Mirapeix 
 
PERITATGE I VALORACIONS 
Mònica Ventura 
 
SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT 
Irene Samper 
 
INTERNACIONAL 

 
30% 

 
21% 

 
18% 

14 % 

8 % 

6 % 
3 % 

DISTRIBUCIÓ DE  
LES CONSULTES 
DURANT L’ANY 
2016 
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GESTORIA LABORAL  

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

TIPUS D’EMPRESA SEGONS EL 
NOMBRE DE TREBALLADORS 

1 treballador 
28% 

5 a 8 treballadors 
28% 

Més de 8 
treballadors 

14% 

De 2 a 4 
treballadors 

30% 

205 
nòmines/mes 
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Així mateix, a finals de 2016 vam planificar l’estratègia per l’obertura d’un nou canal de Facebook 

del Gremi, per tal que tots els socis i seguidors que vulgueu conèixer l’actualitat del sector, així 

com la nostra agenda, ja sigui de cursos, jornades o actes, ho pugueu fer de forma més directe, 

àgil i compartida. A través d’aquest canal, tan estès arreu del món, volem arribar a tothom, 

compartint i col.laborant amb qui vulgui participar, comentar allò que agradi o desagradi o fer les 

propostes que semblin oportunes.  

 

 
 

 
  

COMUNICACIÓ  

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

En el 2016 vam incrementar en un 

79% la comunitat online a Twitter i 

un 54% a Linkedin. El nostre 

objectiu és fer seguidors de 

qualitat, que són aquells que 

repercuteixen a l’organització, com 

per exemple apuntant-se a un curs. 
 

Continuem fent una aposta clara 
per les xarxes socials per tal de 
difondre la nostra activitat de 
cara al sector i donar cobertura 
sobre informacions interessants 
sobre la construcció. 
 
Les nostres principals xarxes de 
seguidors són Twitter i Linkedin, 
en les quals a dia d’avui 
hem arribat als 1648 i 1.204 , 
respectivament.  
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D’altra banda, vam continuar publicant vídeos i fotografies a les altres dues xarxes socials en les 

quals el Gremi té presència: Youtube i Flickr.  Us recordem que dins d’aquesta darrera, de Flickr, 

podeu trobar fotografies de bona part del actes que celebrem al Gremi.  

 
 

 
  

COMUNICACIÓ  

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

ESTRENA DE LA PÀGINA WEB 

 
 
 
 

 
  

El passat octubre vam estrenar la 

nova web del Gremi, amb la voluntat 

d’actualitzar i modernitzar la pàgina.  

 

A la mateixa web, vam decidir integrar 

el Porta de Feina, que fins ara havia 

estat una pàgina independent. La 

nova pàgina web té versió en català i 

en castellà. 

 
 

 
  

http://www.gremi-obres.org/�
http://www.gremi-obres.org/�
https://es.linkedin.com/company/gremi-de-constructors-d%27obres-de-barcelona-i-comarques�
https://www.youtube.com/channel/UC7Q2ArvQNg7a3PPTe7s7HsA�
https://www.flickr.com/photos/constructorsbcn/�
https://es-la.facebook.com/constructorsBCN/�
https://twitter.com/constructorsbcn?lang=es�
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COMUNICACIÓ 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

CREACIÓ DE NOVA WEB DE FORMACIÓ 

 
 
 

 
  

Paral·lelament a l’estrena de la web 

del Gremi, vam engegar una web de 

formació  amb un domini propi, 

independent a la web del Gremi, per 

tal de posicionar la web en el 

cercador com a centre de formació 

de referència en el sector de la 

construcció i afins.   

 
 

 
  
A la pàgina s’accedeix amb la URL www.formaciogremi.com o bé mitjançant l’apartat de 

formació de la web del Gremi. Dins de la web de formació, el nostre calendari facilita als 

usuaris la coneixença dels nostres cursos disponibles. 

 

 
 

 
  

NOVETATS D’USABILITAT 
 

 Cursos agrupats per temàtiques  

 Fitxa completa de cada acció formativa  

 Formularis d’inscripció  

 Accés al calendari global dels cursos  

 Accés a la plataforma online per cursos de REVIT 

 Accés a bústia de consultes  

 

 

 
 

 
  

http://www.formaciogremi.com/�
http://www.formaciogremi.com/�
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ESTRENEM PLATAFORMA  FORMACIÓ 

ONLINE 

20 

COMUNICACIÓ 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

 
A final d’any vam engegar una plataforma web per impartir formació online, amb la intenció de 

facilitar l’execució de l’acció formativa. De moment la plataforma manté cursos de Revit, tot i que 

el nostre objectiu és afegir altres tipologies, aprofitant la flexibilitat que dóna als alumnes 

aquesta modalitat formativa. 
 

 

 

 
 

 
  

Un cop l’alumne s’ha registrat en el formulari d’inscripció i un cop fet el pagament de l’import del 

curs, rep un email amb el seu nom d’usuari i una clau personal pròpia per tal que pugui accedir 

al curs triat. Amb l’accés, l’alumne té a la seva disposició els continguts del curs així com una 

canal de comunicació per contactar amb el professorat per resoldre els possibles dubtes i 

incidències.  

 

 
 

 
  

FUNCIONAMENT 
 

 
 

 
  

http://34.251.160.216/campus/formaciogremi/�
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COMUNICACIÓ 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

 

AMPLIACIÓ DEL BLOG 

  

 

 
 

 

 
 

 
  

Del que va començar sent el Blog Espai 

Rehabilitació, un espai on penjàvem noticies sobre 

rehabilitació, al 2016 el vam ampliar per donar espai 

a una major amplitud de continguts relacionats no 

només amb la rehabilitació d’edificis, sinó a la 

construcció en general.  

 

D’aquesta manera, el nostre Blog de la Construcció 

inclou gran varietat de temàtiques sense deixar de 

donar un gran protagonisme a la rehabilitació. Un 

cop estrenada la nova web del Gremi, el blog va ser 

integrat en aquesta pàgina i és l’apartat de la web 

més visitat pels usuaris.  

 

 

 
 

 
  

ENTRADES MÉS VISITADES 2016 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
  

3.145 visites 

884 visites 

724 visites 

685 visites 

559 visites 

1. Modificacions al PGC per a Pimes  

 

2. 4 Mites sobre els ajuts a la rehabilitació 

 

3.  SmartBuilding, millorant la qualitat de vida dels ciutadans 

 

4. Nou número de la revista constructors  

 

5. Comportament responsable sostenible  
 

Llegir entrada 

  

 

 
 

 

 
 

 
  

Llegir entrada 

  

 

 
 

 

 
 

 
  

Llegir entrada 

  

 

 
 

 

 
 

 

Llegir entrada 

  

 

 
 

 

Llegir entrada 

  

 

 

http://www.gremi-obres.org/modificaciones-plan-general-contabilidad-y-plan-general-contabilidad-para-pequenas-y-medianas-empresas/�
http://www.gremi-obres.org/4-mites-sobre-els-ajuts-a-la-rehabiltacio/�
http://www.gremi-obres.org/smart-building-millorant-la-qualitat-de-vida-dels-habitants/�
http://www.gremi-obres.org/nou-numero-revista-constructors/�
http://www.gremi-obres.org/obligacions-legals-responsabilitat-social-corporativa/�
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Durant el 2016 vam incrementar el nombre de 

Consells Empresarials, assolint la dinàmica de 

enviar-vos un article setmanalment.  

 

Per a arribar a aquesta freqüència hem comptat 

amb la col·laboració d’entitats vinculades al Gremi 

en els diferents àmbits: dret, prevenció, 

asseguradores o constructores; entre d’altres. 

 
 

 
  

 
 

 
  

Recomanem més visitat:  

Campanya de 

vacunació contra la 

grip 2016 

NOU ESPAI D’EXPOSICIONS 
 

El passat 2016 vam estrenar la zona d’exposició al vestíbul de la seu del Gremi. Es tracta 

d’una iniciativa que permet a les empreses agremiades donar a conèixer productes, 

projectes i mostres de materials, entre altres, que vulguin destacar i difondre. El vestíbul 

de l’edifici és un espai concorregut per empresaris i professionals vinculats de ple en el 

món de la construcció. D’aquesta manera, les exposicions esdevenen un reclam per a tot 

aquell que visiti la seu del Gremi. 

http://www.gremi-obres.org/campanya-de-vacunacio-grip-2016/�
http://www.gremi-obres.org/campanya-de-vacunacio-grip-2016/�
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REVISTA CONSTRUCTORS 

 
Al mes de març i al novembre vam publicar els dos números anuals de la revista Constructors, 

dirigida a socis de la institució, administració, col·legis professionals i institucions relacionades 

amb el sector. Entre altres continguts, destaquem l’entrevista a Janet Sanz, tinenta d’alcaldia 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i regidora del Districte de Nou Barris; o el reportatge sobre la 

reforma del Mercat de Sant Antoni.  

 

 
 

 
  

Llegir revista març 2016 Llegir revista novembre 2016 

http://www.gremi-obres.org/pdf/RevistaConstructorsmarc2016.pdf�
http://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2016/12/REVISTA-novembre-2016-TT.pdf�
http://www.gremi-obres.org/pdf/RevistaConstructorsmarc2016.pdf�
http://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2016/12/REVISTA-novembre-2016-TT.pdf�
http://www.gremi-obres.org/pdf/RevistaConstructorsmarc2016.pdf�
http://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2016/12/REVISTA-novembre-2016-TT.pdf�
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03/02. IVA REDUÏT 
 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

25/02. ESMORZAR 
RiMe 
  

JORNADES  

Entre altres temes, la sessió va centrar-se 
en la publicació de l’informe del Grup de 
Treball de la Construcció de la Comissió 
Nacional, en el qual es constatava 
l’augment de la sinistralitat a les obres que 
malauradament s’ha produït en els darrers 
anys. La jornada també va tractar sobre 
les negociacions del conveni col·lectiu. 
 
  

 
Jornada sobre les possibilitats que es 
disposen en l’aplicació l’IVA i sobre la inversió 
del subjecte passiu en les obres. L’acte, que 
va omplir l’auditori del Gremi, va servir per  
explicar detalladament els aspectes a valorar 
en les diferents gestions fiscals. 
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JORNADES  

07/03. EFICIÈNCIA I 
COMFORT ALS 
HABITATGES 
 

13/04. LEAN 
CONSTRUCTION 
  

El Lean Construction va protagonitzar una 
jornada a l’auditori del Gremi. Avantatges, 
reptes, exemples d’èxit i metodologies, van 
ser alguns dels punts que van tractar-se 
sobre aquest nou paradigma d’entendre la 
planificació i execució de les obres. El 
Lean Construction bàsicament pretén 
optimitzar els processos per millorar en 
qualitat i reduir costos mitjançant 
processos eficients. 
 

 
  

La jornada del 7 de març sobre eficiència 
energètica va anar a càrrec de la 
multinacional francesa Somfy, líder mundial 
en l’automatització de portes i finestres per 
habitatges i la indústria de la construcció. 
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JORNADES  

14/04. Acte 10è anniversari RiMe 
A la tarda del 14 d’abril es va celebrar a la Fundació Joan Miró la commemoració del desè aniversari 
de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis, la RiMe, amb la presència de 
nombroses personalitats del sector. Conclòs l’acte a l’auditori, es va procedir a fer un recorregut per 
l’edifici i a la celebració d’un sopar còctel de celebració al Pati Nord de l’edifici. 
 
  

14/04. ACTE 10 
ANNIVERSARI RiMe 
 

05/05. SISTEMA 
COTETERM PAREX 
  

L’acte es va dividir en dues parts: una 
inicial de caire teòric a la qual es va oferir 
als assistents una visió general dels tipus 
d’aïllaments tèrmics que podem utilitzar en 
els sistemes SATE, les seves 
característiques, les tècniques de posada 
en obra, els punts singulars a resoldre, els 
acabats decoratius, les seves textures i la 
forma d’aplicació. A continuació, va fer-se 
una part pràctica amb simulació inclosa. 
 

 
  

A la tarda del 14 d’abril es va celebrar a la 
Fundació Joan Miró la commemoració del 
desè aniversari de la Comissió de 
Rehabilitació i Manteniment d’Edificis, la 
RiMe, amb la presència de nombroses 
personalitats del sector. Conclòs l’acte a 
l’auditori, es va procedir a fer un recorregut 
per l’edifici i a un sopar-celebració al Pati 
Nord de l’edifici. 
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JORNADES  

L’auditori del Gremi va ser l’escenari d’una 
jornada per posar sobre la taula totes les 
qüestions que suscitaven els Ajuts per a la 
Rehabilitació de l’any passat. Durant la 
sessió,  es van explicar els detalls i novetats 
de la convocatòria i es van resoldre els 
dubtes dels assistents.   

  
 

  

12/05. REPARACIÓ 
ESTRUCTURES  
 

02/06. SISTEMES 
DE REFORÇ 
ESTRUCTURAL 
  

La jornada va servir per explicar les 
diferents tècniques i aplicacions dels seus 
sistemes de reforç estructural de forjats i 
consolidació de terrenys de fonamentació. 
La rehabilitació estructural de forjats és 
habitual en la reforma d’edificis antics, en 
els quals el seu sistema estructural s’ha fet 
malbé o no està suficientment preparat per 
suportar les càrregues indicades per la 
normativa.  
  
 
  

Jornada sobre l’aplicació d’agents inhibidors 
de corrosió per reparar estructures de formigó 
armat, organitzada per BASF. Va posar-se de 
manifest que la corrosió és un mal endèmic 
en el món de les infraestructures, ja que 
qualsevol estructura exposada a la intempèrie 
acabarà tenint, tard o d’hora, corrosió.  

 
  

22/06. AJUTS A LA 
REHABILITACIÓ DEL 
CONSORCI  
 



28 28 

 
 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

.  

21/07. 2ª TROBADA 
RiMe AMB TÈCNICS 
DE L’AJUNTAMENT  
 

28/10 
SMARTBUILDING. 
CONSTRUCCIÓ 
EFICIENT I 
SOSTENIBLE 

Jornada sobre edificis intel·ligents, que són 
aquells que proporcionen un ambient de 
treball productiu i eficient a través de 
l’optimització dels seus quatre elements 
bàsics i les seves interrelacions entre ells.  
 
  
 
  

Al matí del dijous 21 de juliol es va celebrar a 
la seu del Gremi la Segona Trobada amb 
Tècnics Municipals dels diferents districtes de 
Barcelona, els quals van tenir l’amabilitat 
d’assistir per intercanviar coneixements i 
suggeriments amb els membres de la 
Comissió de Rehabilitació i Manteniment 
d’Edificis. 
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22/11. TREBALLS EN 
ALÇADA 
 

Al darrer Esmorzar RiMe del 2016 el 
saló Construmat va ser el protagonista, 
amb la presència de la seva directora, 
Ione Ruete. Durant l’esmorzar es van 
comentar les expectatives dels membres 
de la RiMe de cara al saló, així com 
altres temes d’actualitat com la 
prorrogació dels ajuts a la rehabilitació, 
la implementació de la Guia de 
Contractació Pública Social, el permís 
d’aparcament DUM o la negociació del 
Conveni Col·lectiu. 
  
 
  

Jornada sobre tècniques i equipaments per 
garantir la seguretat en treballs en alçada. 
La jornada va permetre als assistents 
conèixer de la mà d'especialistes i amb 
pràctica els sistemes anti-caigudes.  

 
  

01/12. ESMORZAR 
RiMe 

JORNADES  
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Durant el 2016, les entitats amb les que teníem acords de col·laboració per tal de beneficiar amb 
descomptes i oportunitats als nostres agremiats, han estat l les següents: 
 
 

ACORDS DE 
COL.LABORACIÓ 2016 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 

 
 

  

http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/factor-energia/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/vueling/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/universal-energia/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/targeta-solred/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/salesa/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/northgate/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/hailo-app/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/institut-oftalmologic-europeu/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/mirave/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/myentrada/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/endesa/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/bmw-barcelona-premium/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/banc-de-sabadell/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/bsm/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/bsm/�
http://www.gremi-obres.org/portfolio_page/adecco/�
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El Gremi de Constructors troba una 
raó de ser en la defensa col.lectiva 
dels interessos dels seus afiliats 
davant de les successives 
administracions. 
 
 
Una història de 800 anys 
(Francisco Martínez Hoyos) 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona I Comarques 
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