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- Sarrià - Sant Gervasi - Barcelona
d’Infraestructures Municipals – BIMSA
Arquitectes: BCQ arquitectura barcelona,
David Baena, Toni Casamor
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Rodríguez
Instal·lacions: Ingenieros JG
S.A. / Mercadomótika
Càlcul d’estructures: Manuel Arguijo y
Asociados S.L.
Direcció Integrada: IDP Enginyeria i
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Renders: Vicentiu Sopterean, Jordi
Rodríguez
Constructora: Contratas y Obras
Empresa Constructora S.A.
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inalitza un altre any molt complicat per
al sector... Tanmateix, la crisi econòmica
ja és una vella coneguda a la qual ens
hem familiaritzat de mica en mica, sabent de
les seves contrarietats però també de les seves possibilitats. Si bé al principi la davallada
semblava una ferida de mort, en els darrers
anys hem trobat llum al final del túnel; una
llum que, això sí, no és la mateixa que la que
havíem conegut abans de la crisi.
Tal com comenta encertadament Joaquim
Llansó a l’entrevista posterior a aquestes
línies, difícilment tornarà aquell model de
construcció que representava un 12% del PIB.
Contràriament, és segur que ens enfilem cap
a una època on les grans infraestructures seran l’excepció a una norma marcada per la
baixa capacitat d’inversió de les administracions i els inversors privats. Així, i com passa
a la vida quotidiana, l’estalvi posa en valor el
reciclatge del que ja és disposa, i al terreny de
la construcció això es tradueix en una major
demanda d’actuacions de rehabilitació.

Joaquín Osorio
President

Si fins ara la rehabilitació d’edificis ha estat
el germà petit de la construcció d’obra nova,
tot apunta a que en les pròximes dècades la
importància dels factors canviarà i més de la
meitat de la facturació provindrà de la rehabilitació. És per això que el sector ha de donar un cop de timó per fer-se més eficient i
especialitzar-se en aquest tipus d’actuacions.
Per la nostra part, des del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona treballem per
tal de recolzar a les empreses en aquest nou
escenari. Així, a banda d’oferir-vos formació,
informació i assessorament individualitzat;
també negociem amb l’administració per tal
de fomentar i donar un impuls a les obres de
President
Joaquín Osorio
Gerent
Mercedes Polo
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rehabilitació, demanant més finançament per
actuacions de conservació en espais d’interès
social i un pla de xoc per a la reforma i rehabilitació d’habitatges i entorns rurals i urbans,
mitjançant desgravacions fiscals, reducció de
l’IBI i altres taxes locals.
Especialment sagnant pel sector, el Gremi també reivindica una rebaixa de l’IVA en
la rehabilitació d’edificis per aplicar només
el 10% del reduït o el 4% del super-reduït a
totes les obres d’aquest caire, sense excepció. Aquest tipus impositiu hauria de repercutir necessariament en un aflorament de
l’economia submergida, que tant de mal fa a
les empreses de la construcció. Així mateix, el
Gremi també treballa per facilitar els acords
perquè les comunitats de propietaris puguin
obtenir finançament bancari per la realització
d’aquelles obres de rehabilitació que afectin a
la seguretat dels ciutadans, l’estalvi energètic
i l’accessibilitat dels edificis externs.
Aquest número de novembre de la revista està
protagonitzat per un conjunt d’articles que
ens donen algunes claus per fer-nos un lloc
al nou escenari que es perfila: des de l’article
de Joan Padrós, que ens indica quins factors
es valoren a les licitacions internacionals, a
l’anàlisi dels sistemes de ventilació que ens
porta Joan Corominas. I com no pot ser d’una
altra manera, l’actualització tecnològica és
especialment rellevant, i per això, des del
Gremi també hi posem l’accent duent a terme
accions per informar-vos sobre possibilitats
punteres com és el cas del BIM, del que repassem la jornada que vam fer recentment a
la seu del Gremi.

Col·laboradors
Joan Padrós
Montse Garrido
Joaquim Coma
Clàudia Aliana
David Hernández
Jordi Corominas
Carmelo Sierra
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entrevista

Joaquim Llansó,
President de la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya

Joaquím Llansó, enginyer de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior
de Catalunya, diplomat al Programa d’Alta Direcció d’Empreses a l’IESE, ha estat
a la direcció de les principals constructores espanyoles, com FCC, FerrovialAgroman, OHL i Grupo Dragados-ACS. També ha exercit de Director General de la
Societat Estatal Canal de Segarra-Garrigues i de la Societat Estatal Depuradora
del Baix Llobregat, i ha dirigit PROINTEC (Grup INDRA) a Catalunya i Balears. Des
de març de 2013 fins a setembre del 2014 ha estat Director General de la CCOC, i
des del darrer 16 de setembre és president de la Cambra de Contractistes d’Obres
de Catalunya.

1. Quines són les directrius que té la intenció de promoure des de la presidència de
la CCOC?
La Cambra és una entitat centenària, de lliure associació i que abasta tot el territori de
Catalunya.
Les empreses sòcies de la Cambra es van
adjudicar el 2013 el 91% de l’import de les
obres licitades per l’Administració Central,
el 71% de les licitades per l’Administració
Autonòmica i el 65% de les licitades per les
Administracions Locals.
Això demostra la representativitat de la
mateixa i és per això que la Cambra té dos
grans reptes: El primer, defensar els nostres socis i per tant el sector de la construcció, vetllant perquè les AA.PP facin les coses
bé, amb plecs de condicions que respectin
la llei, de manera que les nostres empreses
puguin accedir a ser adjudicatàries d’obres,
certificant-les mensualment, cobrant-les en
les millors condicions i tenir un lògic benefici. El segon, ser l’interlocutor natural de les
AA.PP. Volem que se’ns escolti quan sigui
necessari i per això proposem diàleg permanent.
2. Quins són els principals reptes als que
s’enfronta la Cambra a curt termini?
El principal repte del sector és sortir de la
crisi actual, ja portem 7 anys de caiguda
continuada, amb una davallada del 90% entre els 7.500M€ que es van licitar entre totes les AA.PP el 2007 i els 750M€ de l’any
passat.
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No hi ha cap sector amb una davallada
similar. Això vol dir que les empreses tenen que adaptar-se a aquesta situació de
manera immediata. Crec que la majoria ja
s’han reestructurat al respecte, però encara queda feina per fer. Si no ho fan les
empreses per iniciativa pròpia, ho farà el
mercat.
3. Tret els problemes de dèficit i deute públic, i per tant la manca de finançament,
quins considera que són les dificultats més
apressants en el sector de la construcció a
Catalunya? I quines creu que serien les seves possibles solucions?
A grans trets, preveiem que el sector de la
construcció canviarà sota tres paràmetres
principals:
El primer és que hem de ser conscients que
el sector no tornarà mai més a ser el que va
ser, amb un pes al PIB superior al 12-13%
l’any 2007. En la millor de les previsions el
sector significarà un 5,5-6% del PIB, xifra
habitual dels països similars al nostre entorn.
El segon és que dins de la licitació d’obres
de les AA.PP, l’obra nova passarà de representar un 75-80% de la licitació de l’any 2007
a només un 45-50% en el futur. Ja tenim
moltes infraestructures i encara que queden moltes per fer, som un dels països del
món amb una millor ràtio, qualitat-quantitat
d’infraestructures. Això implica que la conservació, manteniment, reformes i rehabilitacions passaran de significar un 25-20%
de la licitació al 2007 a un 55-50% en el
futur.

Joaquín Llansó
President de la Cambra Oficial
de Contractistes d’Obres de
Catalunya

I en tercer lloc, haurem de tractar al client
públic com ho fem amb el privat, en el sentit
de que encara que queden moltes grans infraestructures per fer, les empreses tindran
que proposar fer les obres a les administracions central i autonòmica i potser no tant a
les locals.

ment de les mateixes durant un determinat
període de temps.

4. Creu que el futur del sector passa per la
col.laboració público-privada?

5. Les dades de licitació oficial durant els
últims quatre anys confirmen un notable
descens en les obres a càrrec de les administracions locals, autonòmiques i central.
Quina lectura en fa?

Efectivament, el futur passa per les col·
laboracions público-privades. Haurem de
proposar fer obres a les AA.PP aportant
projectes, finançament, execució i manteni-

El futur passa per el pagament per ús de les
grans infraestructures, principalment amb
peatge explícit i en determinats casos amb
peatge a l’ombra.

Cada vegada més, les administracions hau-

ran de destinar més diners a despeses corrents com són l’educació, la sanitat, benestar social i menys a inversions, sobretot les
administracions centrals i autonòmiques.
Això ens porta al que parlàvem a la qüestió
anterior de les col·laboracions públiquesprivades.
Només les administracions locals, diputacions, ajuntaments, consells comarcals i
similars podran mantenir i de manera limitada les seves inversions. Això ens porta a la
reflexió de que només hem de fer les obres
amb un alt retorn econòmic i social, és a dir,
que estiguin molt justificades des d’ambdós
criteris.
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Joaquín Llansó,
President de la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya

6. Creu que una de les solucions pel sector
a la caiguda de les inversions en grans infraestructures a Catalunya passa pels treballs de menor envergadura executats per
pimes?

Tal i com hem comentat abans, el fet que les
obres de conservació i manteniment d’infraestructures i les de rehabilitació i manteniment d’edificis augmenti fins a significar un
50% de les licitacions, farà que les empreses mitjanes i petites especialitzades puguin
tenir més mercat que fins ara.
7. Quin és el seu ordre de prioritats en
els projectes de grans infraestructures
pendents a la ciutat de Barcelona que han
quedat encallats, o que avancen molt lentament i que caldria agilitzar?

Tothom coneix les grans infraestructures
que queden pendents a Catalunya. Partint
de la base de que només s’han de fer aquelles que tinguin un alt retorn econòmic i social, hauran de finalitzar-se i/o enllestir-se
de manera immediata el desdoblament de la
N-II a Girona, els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, el 4t Cinturó, la
connexió A2-AP7, Rodalies, la llançadera
Sants-Aeroport i el tant comentat corredor
mediterrani.
De totes maneres veiem com una vegada
més els pressuposts generals de l’Estat
2015 a Catalunya preveuen només una inversió total de 1.072M€ que representen un
9,5% del total regionalitzable quan el PIB de
Catalunya és el 20% del Estat, la població el
16%, l’exportació el 25% i la recaptació d’impostos és superior al 23% de l’Estat a Catalunya. Aquest 9,5% representa la inversió
més petita dels darrers 17 anys.
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Autónomos por asalariados:
David Hernández Salguero
Responsable Departamento
de Formación INPREIN, S.L.

implicaciones prácticas

Resulta frecuente encontrar a trabajadores
autónomos realizando tareas en condiciones
que hasta ahora parecían normales
únicamente en trabajadores asalariados.
Algunos de esos autónomos dicen que su
situación es necesaria para encontrar trabajo,
es decir, les parece más probable emplearse
cuando se ofrecen como trabajadores
autónomos. Parece que se esté sustituyendo
a trabajadores asalariados por trabajadores
autónomos en algunas tareas y oficios. Este
fenómeno se da en la construcción, a juicio de
sus protagonistas, y los expertos lo denominan
autonomización de las relaciones laborales.
Para muchas empresas pequeñas y
microempresas, el grupo de trabajadores
contratados supone una parte de la
organización donde aplicar medidas de
flexibilidad. A las ya conocidas formas atípicas
de contratación, como los contratos por obra
y contratos temporales por acumulación
de tareas, se suma la utilización flexible
de la subcontratación, que sin sujeción a
un contrato de trabajo ni a la obligación de
pagar seguros sociales, permite disponer
de mano de obra cuando se necesita para lo
que se necesita. A menudo la relación entre
autónomos y empresa es estable y exclusiva.
La ley del Estatuto del Trabajo autónomo,
ley 20/2007, denomina a este autónomo
TRADE, o trabajador autónomo dependiente
económicamente. Otra situación irregular
conocida como “falso autónomo” y perseguida
por la inspección de trabajo, hoy está
normalizada, aunque ello no significa que tal
figura de falso autónomo haya desaparecido.
No obstante, a menudo la frontera entre
éste y el TRADE es difícil de dibujar. Algunas
consideraciones deben hacerse al respecto.
En primer lugar, el proceso de autonomización
no puede conllevar la subcontratación de
responsabilidades. Se subcontratan tareas
pero no obligaciones. Si bien es cierto que
el trabajador autónomo tiene el deber
de autotutela de la prevención, no puede
cumplir con tal difícil tarea si no cuenta con
la información adecuada sobre los riesgos
que hay presentes en los centros de trabajo,
ni cuenta con las protecciones, que de igual
modo, serían dispuestas en los supuestos de
relaciones laborales asalariadas. Del mismo
modo, el autónomo debe asumir como una
obligación conocer y aplicar las medidas de
prevención previstas por el plan de seguridad
de la obra y/o resulten de las actividades de

coordinación con el empresario principal. No
basta con firmar un papel.
En segundo lugar, subcontratar autónomos
no es un “buffete” libre en el que uno
puede servirse de todas la necesidades que
resulten del particular modo de organizar
los trabajos subcontratados. Nos referimos
a determinadas funciones que en ningún
caso debe asumir un autónomo, como las
de recurso preventivo o las de encargado de
otros asalariados. Sin menoscabo de aquellos
supuestos en los que el contratista comitente
o el empresario principal exigen como un plus
que tal autónomo tenga el título de técnico
de nivel básico. A menudo, los empresarios
principales o contratistas ponen “afiliados”
como ayudantes de aquellos autónomos
subcontratados. En tales casos, el autónomo
tiene que ser prudente y saber que aquel
trabajador está para ayudarle pero no ejerce
mando sobre él. En cualquier caso, no deja de
ser una práctica recomendable para cualquier
contratista principal o comitente, pues se
ahorrará una sorpresa, si fuera el caso, si
dicho autónomo busca su propia ayuda en su
entorno, entre conocidos sin contrato o sin
alta al RETA (régimen especial de trabajadores
autónomos).
En esta situación se encuentran también
muchos ex empleadores de mano de obra,
que habiendo liquidado sus sociedades ahora
se ofrecen como autónomos sin trabajadores.
Éstos y las empresas que los subcontratan
harán bien en buscar el asesoramiento
adecuado huyendo de soluciones fáciles
como las que algunos gestores recomiendan.
Cuando hablamos de prevención es mejor ser
estrictos y no olvidar que la ley 32/2006 de
subcontratación establece unos límites que
artificios jurídicos o soluciones fiscales no
arreglan. Pagar por módulos no te permite
subcontratar, tampoco ser una sociedad
limitada.
La mejor defensa ante los abusos o los
problemas derivados de estirar demasiado
las posibilidades que permite subcontratar
será buscar el asesoramiento de instituciones
como el Gremi de Constructors d’Obres
de Barcelona y los servicios de prevención
ajenos. No hace falta andar sólo el camino.
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Canvis a tenir en compte abans de
final d’any

El sector immobiliari davant
la reforma
Durant el passat mes d’agost el Congrés dels
Diputats va publicar les diferents reformes
fiscals relacionades amb els tres impostos
més importants del nostre sistema fiscal. És
a dir, l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, l’Impost de Societats i l’Impost sobre
el Valor Afegit, els quals són els tributs que
proporcionen més ingressos a les arques
públiques i afecten a un major nombre de
contribuents.
Actualment el Govern Estatal està seguint
una política de contenció de la despesa
pública. No obstant, segons dades del mateix
Govern, la reforma impulsada suposarà
una injecció de liquiditat de nou milions
d’euros a les butxaques dels ciutadans, en
aproximadament dos exercicis, i amb la
finalitat que el poder adquisitiu dels espanyols
augmenti, principalment per als contribuents
amb rendes més baixes. L’impacte final de
la reforma vindrà condicionat per la situació
macroeconòmica, una situació que segons els
Pressupostos Generals de l’Estat, presentats
el passat 26 de setembre, és força favorable,
amb un creixement per al 2014 d’un 1,3%
respecte del 2013, i d’un 2% per al 2015.
En relació a l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, la baixada dels tipus
de gravamen nominal podria suposar un
important benefici per a tots els ciutadans,
tot i que dependrà en gran mesura de les
polítiques realitzades a cada Comunitat
Autònoma.
Tanmateix,
s’han
introduït
algunes mesures controvertides i criticades
per diversos sectors de la societat, tals com
l’eliminació dels coeficients d’abatiment o la
eliminació de l’exempció en dividends.
Pel que fa a l’Impost de Societats, la reforma
suposa un gran avenç per al sistema fiscal ja
que pretén ordenar l’entramat legislatiu que a
efectes pràctics era quasi bé intel·ligible.
Per últim, la reforma de l’Impost sobre el Valor
Afegit ve condicionada per la transposició de
diferents directives europees, i per tant, no
ha estat objecte de molts canvis. En relació a
la Llei General Tributaria, aquesta encara es
troba en una fase més endarrerida, i caldrà
esperar veure l’evolució.
Dins d’aquesta reforma els immobles han
sigut una peça clau a l’hora d’establir diferents
mesures i polítiques, i per tant, és necessari
tenir present diferents aspectes per tal de
poder planificar i estudiar diverses decisions,
millorant d’aquesta manera la tributació,
tant personal com en seu de les societats. A
continuació, exposem diverses consideracions
i comentaris relacionats amb aquests béns,
que convé prendre en consideració davant de
qualsevol planificació fiscal.
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La primera d’aquestes mesures, i la més
controvertida, és l’eliminació dels coeficients
d’abatiment. Aquests coeficients, regulats
en la Disposició Transitòria Novena de la Llei
35/2006, de 28 de Novembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, suposaven
una reducció del guany patrimonial obtingut
com a conseqüència de transmissions
d’elements patrimonials no afectes a activitats
econòmiques que s’haguessin adquirit
abans del 31 de desembre de 1994. Per tant,
aquells contribuents que tinguin immobles
anteriors al 1994, si decideixen vendre aquest
immoble tributaran més en concepte de guany
patrimonial, ja que no serà aplicable cap
reducció.
En aquesta mateixa línea dels coeficients
d’abatiment, la reforma fiscal ha eliminat els
coeficients de correcció monetària regulats
en l’article 35.2 de la Llei 35/2006, els quals
s’aplicaven al valor d’adquisició dels immobles
per tal de calcular el valor de l’alteració
patrimonial a integrar a la base imposable
de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques. En l’Impost sobre Societats, a l’article
15.9 de Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de
Març, també es regula un règim relacionat
amb la transmissió de béns immobles, en que
a efectes d’integrar a la base imposable les
rendes positives obtingudes per la transmissió
d’aquests elements, es dedueix l’import de la
depreciació monetària produïda des de l’1 de
gener de 1983. L’actual reforma fiscal elimina
aquestes reduccions, suposant una major
quantitat a integrar a la base imposable en
cas de transmissió d’immobles per part de les
societats.
A més a més, cal tenir present que la renda
que es pugui posar de manifest com a
conseqüència d’una transmissió lucrativa, és
a dir, una donació, s’ha d’integrar a la base
imposable del donant. En relació a aquest
tema, no podem oblidar que a Catalunya
les donacions tributen per l’Impost sobre
Successions i Donacions, suposant d’aquesta
manera una tributació tant pel donant com per
qui rep la donació.
Convé destacar que la Llei 8/2004, de 4 de
Juliol, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l’eficiència, ha
introduït a la Llei de l’IRPF una exempció per
a l’alteració patrimonial que es pugui posar de
manifest en ocasió de la dació en pagament
de l’habitatge habitual del deutor, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca.
Pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit,
tal i com hem comentat anteriorment, no ha
tingut grans modificacions, però cal destacar
alguns aspectes relacionats amb operacions
immobiliàries. Per una banda, s’amplia l’àmbit

Clàudia Aliana
Joaquim Coma
PICH ADVOCATS-ECONOMISTES

d’aplicació de la renúncia a les exempcions
immobiliàries, regulades en l’article 20.2
de la Llei de l’impost, ja que s’exigeix que
l’empresari tingui dret a la deducció total
o parcial de l’impost suportat al realitzar
l’adquisició del bé immoble o en funció del
destí previsible del bé (actualment, per tal de
renunciar a les exempcions immobiliàries, el
dret a deducció ha de ser total).
Per altra banda, la reforma introdueix un nou
tipus d’infracció relacionat amb la falta de
comunicació dins del termini corresponent
o la comunicació incorrecta per part dels
empresaris o professionals destinataris de
determinades operacions a les que resulti
aplicable la regla d’inversió del subjecte
passiu (quan es tracti d’execucions d’obra
per a la construcció o rehabilitació d’edificis
o urbanització de terrenys), així com també
en les transmissions d’immobles en execució
de garantia. La sanció consisteix en un 1%
de les quotes meritades respecte de les que
s’ha produït l’incompliment en la comunicació,
amb un mínim de 300 euros i un màxim de
10.000 euros.
Per tant arribem a la conclusió que el sector
immobiliari és una component clau dins del
sistema fiscal espanyol, el qual des de sempre
ha estat objecte de diferents reformes.
Actualment l’entorn sobre la reforma continua
sent incert a l’espera també de les polítiques
que es puguin dur a terme a cada Comunitat
Autònoma. Tanmateix, convé tenir present els
diferents aspectes comentats en relació als
immobles, ja que en algun cas, si es té previst
transmetre un immoble convindria anticipar
aquesta transmissió, evitant d’aquesta
manera una tributació més elevada. Per altra
banda, si l’immoble es de compra recent,
convindria vendre’l un cop la reforma estigui
del tot implementada, per tal de beneficiarse de la baixada dels tipus nominals. És a dir,
si es té pensat transmetre un immoble antic,
aconsellaríem transmetre’l en un període curt
de temps, concretament abans del 2015, per
tal de poder beneficiar-se de les reduccions
aplicables gràcies als coeficients d’abatiment.
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Per què s’ha de
ventilar una casa?
Existeixen diferents motius per ventilar una casa: eliminar olors, substàncies generalment
tòxiques que es desprenen dels materials de l’edifici o d’objectes o mobles que hi ha al seu
interior. Un altre motiu és degut als canvis en la composició de l’aire per la respiració d’éssers
vius, ja siguin plantes, animals o persones. Al respirar s’augmenta el contingut de CO2 de
l’habitació i es baixa el d’oxigen alhora que s’incrementa el nivell d’humitat de l’ambient.
Un contingut alt de CO2 en primera instància comporta malestar a les persones. Els valors
de confort d’humitat relativa es situen entre un 40% i un 60%, i el valor de CO2 no hauria de
sobrepassar els 700 ppm (parts per milió). En una habitació tancada amb una o dues persones,
en només mitja hora es poden superar fàcilment els 700ppm.
A la gràfica 1 es veu com evoluciona el CO2 en una habitació on dormen dues persones en
dues nits diferents. A la primera, la porta de l’habitació es manté oberta i a la segona la porta
està tancada. Tal com es pot observar, amb la porta tancada la concentració de CO2 augmenta
ràpidament i assoleix nivells de més de 3.000 ppm.

Gràfica 1: Fluctuació del CO2 en una habitació amb dues persones durant dos dies.

Percentatges de CO2 i efectes sobre el cos humà:
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p.p.m.

%

200.000

20,00%

Mortal si es respira breument

100.000

10,00%

Mortal al respirar durant un temps

40.000

4,00%

Aire espirat

35.000

3,50%

Grans dificultats respiratòries

20.000

2,00%

Inici d’asfíxia

6.000

0,60%

Sala de reunions mal ventilada

5.000

0,50%

Valor màxim reglamentari en entorn laboral

3.500

0,35%

Aula mal ventilada, dormitori al matí amb les finestres tancades

1.000

0,10%

Límit de confort

700

0,07%

Valor màxim en d’una habitació de forma permanent

500

0,05%

Aire urbà

400

0,04%

Aire entorn rural

300

0,03%

Aire abans de la revolució industrial

Jordi Corominas
ARQUITECTE TÈCNIC

COM ES VENTILEN ELS HABITATGES?
En general als habitatges antics hi ha múltiples punts per on entra l’aire: finestres poc estanques, caixes de persiana, els mecanismes de la caixa
de persiana, les càmeres d’aire poc estanques, ventilacions del gas, ... La indústria cada cop ha proporcionat productes més estancs de forma que
l’estanquitat de les cases ha augmentat. Un altre circumstància és que el ritme de vida actual de les famílies fa que sigui difícil seguir uns hàbits de
ventilació adequats . La suma d’aquestes dos factors deteriora la qualitat de l’aire interior i incrementa el risc de proliferació de fongs. Per aquest
motiu el CTE obliga a que els edificis ventilin de forma continuada.

OPCIONS DE VENTILACIÓ:
Avantatges, inconvenients i punts a considerar.
Ventilació diària per acció manual de les finestres:
Aquesta seria la ventilació de “l’àvia”: a l’hivern s’obren les finestres de bat a bat a mig matí i a
l’estiu a primera hora i al vespre. Es busquen les hores en que la temperatura exterior és més
elevada a l’hivern i més fresca a l’estiu.

Avantatges:
- Cost
- Possibilitat d’escollir el moment més idoni del
dia per ventilar.
- Manteniment.
Inconvenients:
- No compleix amb la normativa CTE
- No es automàtic, depèn dels hàbits dels ocupants.
- Poca eficiència energètica, depenent en gran
mesura de l’estanquitat de l’habitatge
Punts a tenir en compte:
- Estanquitat de les finestres.
- Possibilitat d’escollir un sistema de finestres
oscil·lo batents.
- En cas de no disposar de la possibilitat de ventilació creuada, la ventilació es més lenta.
- En cas de zones amb pol·lució no hi ha possibilitat de filtrar l’aire exterior.

Ventilació forçada permanent:
Aquesta ventilació és la que de manera genèrica proposa el CTE. La fusteria exterior disposa
de petits forats per on hi entra aire de forma permanent. Aquest aire circula per l’habitatge fins
els banys, on hi ha situats conductes d’extracció connectats a un ventilador o sistema híbrid que
esta contínuament extraient aire.

Avantatges, inconvenients i punts a considerar.
Avantatges:
- Cost
- Regeneració automàtica d’aire
Inconvenients:
- Alta despesa energètica
- Consum elèctric y manteniment ventilador
Punts a tenir en compte:
- Instal·lació i posada a punt correcta.
- Possibilitat de col·locar un sistema híbrid
(ventilador aerostàtic recolzat per un ventilador
que s’activa en cas que no faci vent)
- En cas de zones amb pol·lució no es filtra
l’aire exterior.
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Per què s’ha de
ventilar un casa?
Ventilació amb intercanviador de calor.
En aquest sistema l’aire exterior entra per un
punt concret fins arribar a la boca d’entrada del
recuperador de calor. Aquest aire intercanvia
calor amb l’aire que és expulsat de l’habitatge,
en aquest procés es redueix molt el consum
energètic. A l’intercanvi no hi ha barreja entre
l’aire exterior i l’aire interior, només intercanvien
el calor. Aquest sistema es composa de boques
d’impulsió a les habitacions i sales d’estar, i
tubs i boques d’extracció a banys i cuines. Pot
funcionar de forma contínua o programada en
funció de les necessitats de ventilació. El seu
rendiments es situen entre un 60-90%, en funció

de la qualitat de la instal·lació i l’estanquitat de
l’edifici: com més estanc més rendiment. També
pot incorporar l’opció de by-pass, on l’aire entri
directe sense passar per l’intercanviador. És
útil a les nits d’estiu, quan l’aire interior pot
estar a 27ºC i l’exterior 24ºC. En aquest cas
si es produís l’intercanvi de calor l’aire podria
entrar a 26ºC, cosa que no interessa. Una altra
opció és incorporar-hi un sistema de pous
canadencs entre el punt de captació d’aire
exterior i l’entrada al recuperador. Això ajuda
a preescalfar o refredar l’aire exterior ajudant
a reduir el consum energètic. Com a dada de
referència, el seu cost es pot situar al voltant de
5.000€ en una casa unifamiliar.

Avantatges, inconvenients i punts a considerar.
Avantatges:
- Reducció del consum energètic
- Regeneració automàtica de l’aire
- Filtració de l’aire i eliminació de partícules (especialment recomenable en entorns amb pol·lució)
Inconvenients:
Espai que ocupa tant l’aparell com la xarxa de conductes distribuïdes per l’habitatge
- Cost
- Manteniment (neteja anual de filtres)
- Consum elèctric ventilador
Punts a tenir en compte:
- Estanqueïtat de l’edifici (quant menys estanc,
menys rendiment energètic)
- Materials dels conductes (no emetin tòxics a
l’ambient)
- Tractament dels condensats
- Rendiment de l’aparell, prestacions i materials
de fabricació
- Instal·lació i posada en servei correcta

Conclusions.
Tots els sistemes garanteixen una bona
qualitat de l’aire si se’n fa un bon ús. Les
diferències principals estan en la forma

de ventilar, si es fa de forma automàtica
o manual i en la despesa energètica que
generen. També s’ha de tenir present que no
té les mateixa necessitats de ventilació una
casa gran ocupada per una persona que una
casa petita ocupada per quatre persones o

més, ni tampoc si la casa està buida durant
gran part del dia, o si s’està fent un dinar
amb tota la família. Per escollir un sistema
o un altre s’han de valorar les necessitats de
cada habitatge, els hàbits de cada família i
l’estalvi energètic que es vulgui aconseguir.

Punto de Información en Prevención
de Riesgos Laborales para el sector.
prevención@cnc.es

telf: 91 562 45 85

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

El Gremi de Constructors col·labora
amb Construradio, primer programa
de ràdio sobre construcció
José Luis Sola
DIRECCIÓ DE CONSTRURADIO

El sector de la construcció viu una etapa
d’adaptació a un nou escenari econòmic,
social i laboral. És moment de fomentar una
bona comunicació entre tots els professionals
que formem part d’aquest sector, per tal
que aquest procés d’adaptació sigui el més
fàcil, còmode i tranquil possible. És moment
de compartir, intercanviar i difondre la gran
quantitat d’informació i coneixement que
envolta la construcció: notícies, legislació,
oportunitats laborals, tecnologia, formació,
esdeveniments, etc. La societat ha de
conèixer el que podem aportar des del nostre
sector i la nostra experiència. És important
unificar esforços i disposar d’un mitjà de
comunicació que agrupi a tots els agents de
la construcció. Aquest altaveu comunicatiu ja
està en marxa des del passat 7 d’abril, i es diu
CONSTRURADIO.
Construradio és el primer programa
radiofònic que tracta exclusivament temes
sobre la construcció i l’edificació. S’emet en
directe tots els dilluns de 17 a 18 h. des de
l’emissora Radio Kanal Barcelona (106,9 FM)
per tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
També es pot escoltar on-line a través de
la web de l’emissora (radiokanalbarcelona.
com) o a través de l’aplicació per a dispositius
mòbils “Tune In”. Tota la informació d’aquest
programa es pot trobar fàcilment en la seva
pàgina web (construradio.wordpress.com),
així com tots els àudios dels programes ja
emesos.
El programa té diferents seccions, de les
quals destaquen:
· Trobem feina: s’exposen interessants
oportunitats laborals del sector en la
província de Barcelona.

· El personatge de la setmana: entrevista a
personalitats de rellevància del món de
la construcció, com ara Joaquin Osorio,
Lluis Comeron, Ana Coello, Rogelio López,
Camen Deulofeu, Jaume Domènech, Ma.
Rosa Remolà, etc.
· La Ronda: connexió telefònica amb els
diferents organismes col·laboradors del
programa, on s’informa als oients sobre
les seves novetats i notícies. Aquests
organismes col·laboradors són el Gremi
de Constructors d’Obres de Barcelona i
Comarques; el Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers de
l’Edificació de Barcelona; el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Barcelona; el Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya; el Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics de Topografia de Catalunya, el
Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona;
i l’Escola Politècnica Superior d’Edificació
de Barcelona (EPSEB-UPC).
· La tertúlia: secció principal del programa
en la que durant 30 minuts, amb la
companyia de tertulians experts en
diferents matèries, es parla sobre un tema
setmanal d’interès, com ara subvencions
per la rehabilitació, el certificat energètic,
possibles sortides de la crisi, BIM,
novetats tecnològiques, seguretat laboral,
bioconstrucció, sostenibilitat, etc.
Construradio dóna cobertura a un sector que
fins ara no tenia un espai propi en els mitjans
radiofònics. Els professionals de la construcció
o afins al sector trobaran en aquest programa
un espai per conèixer tendències, novetats,
opinions, i debats sobre aspectes que li seran
útils i interessants per la seva professió.
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La resolución positiva de conflictos

en las familias empresarias

Si tuviéramos que definir qué es un conflicto,
podríamos decir que se refiere a una situación
en la que dos personas no están de acuerdo
con la forma de actuar de una de ellas, o con
que una de las partes tome una decisión sin
haber tenido en cuenta a la otra. Los conflictos son inherentes a la condición humana y se
podrían definir como una tensión de opuestos.
Son parte esencial de nuestra vida y nos pueden guiar hacia un nivel mayor de conocimiento, sin embargo, sólo los percibimos como lucha, pelea o ruptura ¿Por qué sucede esto…?
Porque en muchísimos casos los conflictos
no se gestionan ni correctamente ni en el
momento oportuno. Muchas heridas quedan
abiertas, tanto en el campo personal, familiar
como profesional, como consecuencia de conflictos mal gestionados, mal comprendidos o
mal cerrados.
El conflicto, si se gestiona bien es bueno e incluso necesario para la reflexión, el progreso,
la transformación y, en consecuencia, para
el avance en cualquier campo. Nos impulsa a
pensar, idear y resolver: nos saca de la inercia y la pasividad
La incorporación de la institución de la Familia al modelo organizacional de la Empresa
genera innumerables situaciones problemáticas, principalmente debido a que no existe
una separación clara entre los asuntos de la
empresa con los de la familia. De esta forma,
el conflicto organizacional típico de cualquier
empresa toma una nueva dimensión derivada
de los lazos de parentesco que agregan factores emocionales a los estrictamente profesionales. En consecuencia, las interrelaciones
entre ambas instituciones, familia y empresa,
generan problemas y conflictos a los cuales no
solo hay que ponerles solución sino que hay
que saber prevenirlos y en la medida de lo posible evitar que se produzcan.
Generalmente, los conflictos surgen cuando
las cosas no están claras, o no se entienden
bien. Es aconsejable establecer un procedimiento de resolución de conflictos, y todos los
miembros de la familia deben conocerlo per-
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fectamente e incluso tenerlo por escrito.
Cuando pregunto a fundadores de empresa
familiar, ¿cúal es uno de sus sueños?, en
muchos casos dicen que perdure su empresa
en el tiempo y que las siguientes generaciones
continuen con su crecimiento y con los
mismos valores familiares; es fácil de decir,
pero no tanto de llevar a cabo, o al menos
eso demuestran las familias empresarias que
dedican tiempo y medios para conseguirlo.
Una Familia Empresaria implica muchos
miembros, distintos criterios y necesidad
de un interés común. Debe afrontar sus
problemas con decisión, consideración y
claridad. Y en ambas instituciones –Empresa
y Familia- siempre aparecen los conflictos
por diferentes motivos y que bien gestionados
y tratados favorecen la continuidad de la
Empresa Familiar en el tiempo
El esfuerzo que tendrá que hacer una Familia
Empresaria para evolucionar en el tiempo
será directamente proporcional al número
de miembros familiares que la componen
y al volumen de negocio y tamaño
empresarial. Por ello es clave, definir e
implementar un Proceso de Ordenación que
facilite el Tránsito Generacional a través de
la elaboración de un Código de Conducta
consensuado por la Familia Empresaria que
prevea posibles conflictos en un futuro.
En el Ámbito Empresarial hay que distinguir
cuatro dimensiones:
• Propiedad, exclusivamente integrada por
los Propietarios/Socios.
• Gobierno, formado por familiares y en el
mejor de los casos también con miembros externos (consejeros independientes, asesores externos) no familiares que
ayuden a profesionalizar el Órgano de
Gobierno correspondiente.
• Dirección que ejecuta las directrices del
Gobierno para conseguir los objetivos en
los plazos previstos.
• Operativa de la Gestión, donde se debe
contar con un equipo motivado, comprometido e ilusionado que persiga una
visión compartida.

Carmelo Sierra Sierra
CONSULTOR-INTERIM MANAGER
www.sierra-consulting.es

Definir qué roles, qué funciones se
desarrollan en cada dimensión, qué
miembros deben estar y qué competencias
son necesarias para que sean eficaces, son
los factores más importantes para que la
Empresa avance en un mundo cada vez más
globalizado y cambiante.
En el Ámbito Familiar, será clave la creación
de un Consejo de Familia donde se conciban las
acciones de la Empresa Familiar no como una
inversión individual, sino como un patrimonio
común de toda la Familia.
En cualquier caso, tanto en la Empresa como
en la Familia, los miembros que participen en
ella deberán ser realmente Proactivos con
voluntad de estar de acuerdo en los Valores
a custodiar, con una Comunicación franca y
sincera.
Así pues, tanto en el ámbito Empresarial como
en el ámbito Familiar, deberíamos tener en
cuenta los siguientes aspectos a la hora de
resolver un conflicto:
-Los conflictos siempre conviene abordarlos
en su inicio, no dejarlos crecer para evitar el
efecto bola de nieve.
-Tenemos que poner a funcionar nuestra
empatía al límite. Si logramos comprender
el punto de vista de la otra parte, podremos
elaborar una argumentación sólida, que
permita mejorar la visión y comprensión sobre
el conflicto que tratamos.

- Es necesario contar con varias alternativas
de solución y estar dispuesto a escuchar
diferentes enfoques o argumentaciones.
- Tener muy presente los límites dentro de los
cuales nos podemos mover y, todo aquello que
está fuera de nuestro alcance decidir.
- El momento y lugar para su tratamiento. No
se puede hablar en cualquier momento de
cualquier cosa.
- Debemos prepararnos para el tratamiento
del conflicto. Esto significa: Reflexionar y
preparar argumentos en lo concerniente al
tema o contenido de la discusión
-Prepararnos nosotros mismos, para estar
tranquilos. Es importante ser conscientes
de cómo nos sentimos al abordar esa
problemática concreta, con esa persona o
personas determinadas. Si conseguimos
prepararnos podremos controlar mejor
nuestros nervios y nuestras ansiedades.
- Tener claras cuáles son mis expectativas de
resolución y si son realistas.
- Estimar un tiempo razonable para la
duración de la discusión, lo que constituirá un
parámetro para evaluar la calidad del proceso
de resolución. En qué medida está siendo útil
o estamos perdiendo el tiempo.
- Estar atento en todo momento a la tentación
que puede surgirnos, a nosotros mismos o al
otro, de querer ganar a toda costa.

Si además del trabajo individual se trabaja
en equipo, valorando la diversidad como
una oportunidad para mejorar, se buscan
beneficios mutuos, uniéndose hacia los
objetivos cooperativos, prevaleciendo el bien
colectivo ante el bien individual, se faculta a
los colaboradores para que se sientan útiles
y hábiles para que ellos mismos gestionen
los conflictos y manejen sus diferencias
de manera productiva y se reconoce y se
premie con generosidad cuando lo hagan,
habrá muchas más posibilidades de que
la resolución positiva de conflictos en la
Empresa y en la Familia redunde en el Alto
Rendimiento, la excelencia empresarial
y el bienestar Familiar que siempre se va
buscando para perdurar.
La resolución de conflictos mediante un
verdadero dialogo, una franca Comunicación,
unos canales adecuados de información y
con apoyo externo que sea lo suficientemente
objetivo e independiente para ayudar a tomar
decisiones acertadas para la Empresa y con
la emoción justa para tener en cuenta lo que
piensa la Familia, es clave para la Continuidad
de la Familia Empresaria.

“La posición en un conflicto…
muchas veces no se limita a la
decisión que se toma, sino a sus
consecuencias”
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gestoria
Montse Garrido
GESTORIA DEL GREMI

El passat 26 de juliol es va publicar al BOE
el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, que
modifica l’article 23 del Reglament General
sobre cotització i liquidació d’altres drets de
la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret
2064/1995, de 22 de desembre.
Aquest Reial Decret modifica l’article
23 del Reglament General de Cotització
a la Seguretat Social, amb l’objectiu
d’harmonitzar el seu contingut amb la nova
redacció de l’article 109 del Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social, redacció
donada pel Reial Decret-Llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, i el Reial Decret-llei 16/2013,
de 20 de desembre, de mesures per afavorir
la contractació estable i l’ocupabilitat dels
treballadors.
L’article 23 del Reglament recull la DEFINICIÓ
DE RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE: Constitueixen
percepcions en espècie la utilització, consum
o obtenció, per fins particulars, de béns,
drets o serveis de forma gratuïta o per un
preu inferior al normal del mercat, encara

que no suposi una despesa real per a qui
els concedeix.

Regulació actual de les
retribucions en espècie en matèria
de seguretat social
perquè el treballador adquireixi béns,
drets o serveis.
La percepció econòmica, el import del val o
el xec rebut pel treballador es valorarà per
la totalitat del seu import.
2- En segon lloc les accions o participacions
lliurades pels empresaris als treballadors.
Aquestes accions es valoraran en el
moment en que s’acordi la seva concessió,
segons el que s’estableix en la Llei de
l’Impost de Patrimoni.
3- En tercer lloc, les primes o quotes pagades
pels empresaris a entitats asseguradores
per la cobertura dels seus treballadors.
4- En quart lloc, les contribucions realitzades
a plans de pensions, dins de la normativa
reguladora de Plans i Fons de Pensions.
5- I en cinquè lloc, les millores de les
prestacions de la Seguretat Social
concedides per les empreses, excepte de
les previstes en l’apartat 2.C) d’aquest
mateix article.

professional per centres educatius
autoritzats,
als
fills
dels
seus
treballadors, de manera gratuïta o per
un preu inferior al normal del mercat.
En aquest cas la seva valoració vindrà
donada, en el moment del començament
del curs escolar corresponent, pel cost
marginal que suposi per l’empresa
la prestació del servei. Aquest cost
marginal és el increment del cost total
directament imputable a la prestació
que suposi pel centre educatiu un servei
d’educació per un alumne addicional de
l’etapa d’ensenyament que correspongui.
La prestació del servei de guarderia per
mitjans propis que realitzi l’empresari
pels fills dels seus treballadors, tindrà la
mateixa valoració que acabem de veure.
2. La segona excepció és la utilització
d’un habitatge de propietat o no de
l’empresari, o la utilització o lliurament
de vehicles, que es valorarà segons el
previst en l’article 43 de la Llei 35/2006, de
28 de novembre, de l’IRPF.

Pel que fa al càlcul de la valoració de les
retribucions en espècie, podem dir amb
caràcter general que la seva valoració vindrà
determinada pel cost mig que suposa el
lliurament del bé, dret o servei objecte de la
percepció. El cost mig és el resultat de dividir
els costos totals que suposa per l’empresa
aquesta retribució entre el número de
perceptors potencials del bé, dret o servei.

3. La tercera excepció són els préstecs. Els
préstecs concedits als treballadors amb
un tipus d’interès inferior a l’interès legal
del diner. Els préstecs es valoraran per la
diferència entre l’interès pagat i l’interès
legal vigent en el respectiu exercici
econòmic.

A continuació estudiarem els diferents tipus
de retribucions en espècie recollits a l’article
23 del mencionat Reglament:

Dins d’aquesta valoració genèrica trobem
varies excepcions:

1- En primer lloc trobem el lliurament
per part de l’empresari d’imports en
metàl·lic, vals o xecs de qualsevol tipus

1. La primera excepció és la prestació
del servei d’educació en les etapes
d’i nfan t i l , p r i m àr i a, se c u n d àr i a
obli gat ò r i a, b at x i l le rat i fo r m ac i ó

D’aquesta manera disposem de la informació
de com la Seguretat Social determina els
diferents tipus de retribucions en espècie
a partir de les darreres modificacions
legislatives que ha hagut sobre aquesta
matèria.

Hem de recordar, que tal i com estableix
l’article 26 de l’Estatut dels Treballadors, en
cap cas el salari en espècie podrà superar
el 30% de les percepcions salarials del
treballador.
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arquitectRV
Alonso Galvez
EMPRESARI CREADOR DE
RE-CONSTRUYE, S.L.

Realidad Virtual en la
arquitectura

Entras en una casa, nunca antes la habías
visitado, pero hay algo en ella que te resulta
familiar, mientras recorres sus estancias miras a tu alrededor, observas la distribución, el
mobiliario, incluso miras detenidamente los
objetos de decoración. Se parece a la casa de
tus sueños, esa que tantas veces has imaginado, o quizás estás soñando.

nes, lo que redunda en una mayor eficiencia
y reducción de costes, ya que se pueden evitar sorpresas finales desagradables una vez
construido el inmueble.

Sigues explorando los espacios y compruebas
como incide la luz en ellos.
Te acercas a una de sus ventanas y miras hacia el exterior, las vistas son maravillosas.
Todo parece real, pero sabes que no es así.
¿Qué está pasando?... Estás experimentando
la Realidad Virtual Inmersiva.
ArquitectRV te transporta a una realidad construida, a una realidad alternativa en la que te
podrás desenvolver con naturalidad. Tendrás
la sensación de que estás allí, formando parte
de ese entorno.
Arquitect RV te ofrece una experiencia única,
mediante nuestras técnicas de realidad virtual, nuestro desarrollo de contenidos y nuestros dispositivos: guantes, trajes especiales,
visores, gafas, cascos, audífonos, dispositivos de desplazamiento, etc. Conseguimos la
inmersión del usuario en un entorno virtual,
proporcionándole una experiencia sensorial
extraordinaria.
Creamos espacios virtuales para que puedas
navegar por ellos, explorarlos, visualizarlos y
proponer modificaciones. Se trata, pues, de la
interacción en un entorno virtual a través de
una experiencia inmersiva, que a su vez implica la posibilidad de rediseñar el espacio y
adecuar el proyecto a nuevas especificacio-

Las TIC´S han evolucionado en los últimos
años de forma exponencial, desde la aparición
de los primeros PC, la implantación globalizada de internet, de google o de la telefonía
móvil, hasta los últimos smartphones y la
aparición de las redes sociales. Todo va a una
velocidad vertiginosa. La Realidad virtual también evolucionará de la misma forma, desde
los primeros simuladores de vuelo hasta que
dentro de un corto espacio de tiempo todos
tengamos un dispositivo de realidad virtual, ya
sea para uso doméstico o profesional.
La RV va a incidir de forma destacada y directa
en la arquitectura, el diseño y el interiorismo.
La realidad virtual supone una verdadera revolución en los citados campos, pues permite
diseñar un entorno 3D inmersivo de gran realismo.
Cuando decimos que la RV es el futuro, no nos
referimos solamente a que se va a implantar
con fuerza, cosa que obviamente ocurrirá.
También nos referimos a que podrás pasear
y explorar tu casa antes de ser construida, es
decir, conocer como será… y eso es hablar de
futuro.
ArquitectRV es una organización pionera en
la exploración de las posibilidades que ofrece
la realidad virtual en la arquitectura. Nuestro
sistema ArqRV, un software de realidad virtual
diseñado para proyectos de arquitectura, incluye varias opciones de interacción:
Cambiar la época del año en tiempo real, y con
ello las condiciones ambientales, lumínicas,

etc., cambiar la hora del día, encender y apagar las diferentes fuentes de luz, modificar la
posición del mobiliario con simples gestos naturales y mostrar u ocultar diferentes objetos
y capas como puertas, ventanas, decoración,
pintura…
La experiencia de realidad virtual la desarrollamos en base a los planos o modelos 3D del
proyecto. Ofrecemos tres tipos o packs de experiencia diferentes en función de las necesidades del cliente:
-Experiencia básica, un paseo virtual dentro
del edificio sin mobiliario ni texturas. Resulta
muy útil para imaginar el espacio, la distribución, las distancias y proporciones.
-Experiencia avanzada, en la que se enriquece el entorno con iluminación, mobiliario y
texturas.
-Experiencia premium, consiste en un entorno realista, basado en la experiencia avanzada
con más complementos y detalles. Incluye los
diferentes objetos de decoración que existen
normalmente en una vivienda (Cuadros, libros, cojines, lámparas, vegetación, etc.)
Por su enorme potencial, en un futuro próximo
la realidad virtual será imprescindible, tanto
en la arquitectura como en otras muchas actividades.
En Re-Construye Work, S.L. estamos firmemente convencidos de las posibilidades y el
potencial de la realidad virtual en nuestro
sector. Tenemos una clara vocación por la innovación y la adaptación a las nuevas tecnologías. Por tal motivo consideramos una gran
oportunidad y un privilegio poder colaborar
con ArquitectRV.
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El BIM,

la revolució dels projectes
a la seu del Gremi
La jornada Transformant
la construcció va posar de
manifest les altes expectatives
del sector en relació al
BIM així com la necessitat
d’adoptar una metodologia
col·laborativa per aprofitar-ne
les seves virtuts

La seu del Gremi de Constructors va omplir-se de gom a gom el passat 15 d’octubre per debatre
sobre el Building Information Model (BIM), un model únic de gestió que promet revolucionar
els projectes d’edificació i del qual és evident una progressiva obligatorietat a les licitacions
públiques. De fet, està previst que al Regne Unit es demani com a requisit a partir de l’any 2016 i
altres països com França o Dinamarca ja exigeixen l’entrega d’alguns projectes en BIM.
El BIM és una manera de treballar que implica una major integració que el tradicional CAD,
donat que permet modelar les diferents disciplines d’un projecte d’edificació: des de qüestions
termodinàmiques en fase d’avantprojecte fins a la gestió de l’explotació i vida útil de l’edifici,
passant per l’estudi de millores o modificacions del disseny, el traçat òptim de les instal·lacions,
els amidaments o el procés constructiu.
Així doncs, es tracta d’un cop de timó cap a una fórmula integradora que hauria d’optimitzar
recursos, reduir riscos i obtenir millors resultats en els processos del cicle de vida d’un edifici. És
per això que Ambròs Martínez, vicepresident del Gremi i moderador del debat, a la introducció de
la jornada -anomenada Transformant la Construcció- va definir el BIM com “una font d’avantatges
i oportunitats per les empreses que esdevé un gir radical en les formes de treballar i en la
rendibilitat dels projectes”.
Eusebio Cicuendez i Ferran Masip, consultors experts en BIM, a la primera part de la jornada
van exposar el model virtual, “que s’articula en una base de dades que permet dissenyar i
parametritzar la totalitat del projecte d’edificació a la vegada que es projecta en tres dimensions”.
D’aquesta manera, va afirmar Cicuendez, “s’integren totes les disciplines del projecte de manera
col·laborativa”.
La necessitat d’evolucionar la metodologia individualista cap a un model col·laboratiu per a
l’adopció del model BIM, va ser precisament un dels aspectes més comentats a la taula rodona
que va desembocar l’exposició del model. Josep Maria Borrell, cap de Servei de Construcció del
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i el primer en prendre la
paraula dels vuit participants a la taula rodona, va referir a la magnitud del canvi que comportarà
el BIM. “Parlem d’un sistema que necessitarà una sèrie de transformacions molt grans en el
procés de treball respecte el propi del CAD”. D’acord amb Borrell, Mireia Coma, cap d’Unitat de
Projectes de Barcelona de Serveis Municipals, va pronosticar que “es necessitaran anys i esforç
per assumir el model BIM”.

“És un canvi de paradigma necessari per ser més eficients”
En la mateixa línea, Raimon Salvat, director d’Edificació de Barcelona d’Infraestructures
Municipals (BIMSA), i Óscar Marín, Cap de l’Àrea d’Equipaments Educatius del Consorci
d’Educació de Barcelona, van defensar el canvi en la mentalitat de treball com a consubstancial
al pas del CAD al BIM, tot explicitant la importància d’aprendre els processos adequats per
treure partit de l’eina. Marc Aureli Santos, Cap de projectes del Institut de Cultura de Barcelona,
en consonància amb els anteriors, va argumentar la importància de la metodologia en l’adopció
del BIM: “No per tenir un bon diccionari d’anglès es pot escriure l’Ulisses de James Joyce”.
Santos va mostrar la seva satisfacció per la possibilitat de introduir el nou model: “tot el que
suposi millores tecnològiques... benvingut sigui”.
Per la seva part, Francisco Diéguez, Director general del Institut de Tecnologia de la Construcció
de Catalunya i Josep Farré, Director d’Edificació en Infraestructures.cat, van indicar els esforços
que s’estan fent des de l’administració per tal de definir quins paràmetres del BIM poden ser
assumibles com a requisits en les licitacions. Entre les seves declaracions d’intencions, Farré va
informar de la possibilitat de que s’assumeixi en un futur pròxim “la intervenció del constructor
a la fase de projecte de la licitacions”, previsió que va ser celebrada com “l’exclusiva de la tarda”.
Josep Linares, Director operatiu de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge de l’Agència d’Habitatge
de Catalunya, va tancar la taula rodona, i a mode de conclusió va demanar una major empenta per
implementar el model BIM, ja que “és un canvi de paradigma necessari per ser més eficients”.
La jornada va finalitzar amb un torn de preguntes on els assistents van exposar els seus dubtes
i van poder compartir les seves experiències amb la metodologia BIM.

18 - Constructors · Novembre

formació
Propers cursos sobre el BIM en el Gremi

Degut a l’èxit de convocatòries anteriors, informem als lectors dels cursos
que des del departament de formació del Gremi s’han organitzat.
Conscienciats de la importància d’integrar tota la informació necessària amb
programes amb tecnologia BIM, i per donar continuïtat a aquest nou model,
des del Gremi de Constructors d’Obres promocionem diferents cursos sobre
Revit –software que aplica el model BIM-. Si està interessat en algun d’ells,
demani informació a formacio@gremi-obres.org.
Els cursos, dels quals es pot trobar més informació a la web del Gremi dins
l’apartat de Formació, són els següents:

REVIT ARCHITECTURE I AMIDAMENTS EN BIM- (60 hores)
Aquesta és una formació presencial
dirigida a persones que vulguin
introduir-se i aprofundir en el disseny
BIM (Building Information Modeling).
No es requereix cap coneixement
previ d’aquest programari, encara
que és aconsellable tenir experiència
en el maneig d’eines CAD. El curs
permetrà una primera aproximació al
Revit que inclourà la posada en marxa
d’un projecte Revit, la creació i edició
d’elements constructius i de famílies,
l’obtenció d’amidaments en Revit o la
gestió de canvis en els models.

REVIT GESTIÓ D’EQUIPS TREBALL I PLANIFICACIÓ D’OBRA
AMB NAVISWORKS (30 hores)
Aquesta és una formació dirigida a professionals de la construcció que desitgin
realitzar la gestió d’obra sobre els models generats amb un programa BIM.
És requisit que l’alumne conegui els
conceptes i metodologies pròpies del
disseny BIM i sigui capaç de realitzar
un projecte arquitectònic bàsic en Revit.
També són necessaris coneixements de
gestió d’obra amb Microsoft Project. Navisworks Manage permet treballar amb
models 3D generats per altres programes com AutoCAD, Sketchup, 3ds Max,
etc. i amb altres programes de planificació com Primavera, etc. Per al desenvolupament d’aquest es farà ús de Revit i
MS Project.

REVIT STRUCTURE: DISSENY
D ’ E S T R U CT U R E S E N B I M (30 hores)
Revit Structure és una aplicació per al
disseny estructural totalment integrat
amb el disseny estructural i l’anàlisi. Integra un model físic multimaterial amb
un model analític editable per separat
per proporcionar anàlisi, disseny i documentació estructural eficients. Ajuda a
millorar la coordinació multidisciplinària
de la documentació del disseny estructural, minimitzar errors i millorar la col·
laboració entre estructuristes i gabinets
d’arquitectura. L’objectiu principal és
capacitar al participant en tòpics avançats, que li permetin crear models BIM
aplicats amb Revit Structure.

INSTAL·LACIONS AMB REVIT
MEP (30 hores)
Aquesta és una formació dirigida a professionals de la construcció que desitgin introduir-se en la creació i gestió
d’instal·lacions en un projecte Revit. És
requisit que l’alumne conegui els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i sigui capaç de realitzar un
projecte arquitectònic bàsic en Revit.
També és imprescindible experiència en
la creació i gestió de famílies en Revit.
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internacional
Casos d’èxit en licitacions
internacionals
Joan Padrós
ASSESSOR/CONSULTOR
INTERNACIONAL

L’objectiu d’aquest article és compartir
amb els companys del sector observacions
sobre els casos d’èxit observats a nivell
internacional, i la coincidència d’aquests casos
d’èxit amb l’estratègia que sorgeix de l’anàlisi
dels criteris internacionals d’adjudicació.
Igualment, la preparació necessària per
afrontar amb èxit l’expansió internacional
permet optimitzar les obres en curs al mercat
domèstic.
L’autor va col·laborar amb l’Advocada de
l’Estat en una gran obra pública aportant
l’experiència constructiva a la redacció de
plecs de licitació. Posteriorment ha presentat
licitacions a Qatar, Panamà i França. Abans
de col·laborar amb l’Advocada de l’Estat, era
l’adjunt del responsable de logística d’aquesta
obra, de 250.000m2.
Va ser seleccionat (en procés competitiu)
per impartir una de les “càpsules” sobre
internacionalització al darrer CONSTRUMAT.
AVANTATGES i INCONVENIENTS
INTERNACIONALITZACIÓ

DE

LA

Un dels principals avantatges és que la
preparació necessària per afrontar amb èxit
l’expansió internacional serveix també per
optimitzar les obres en curs en el mercat
domèstic. Un altre avantatge és que aquesta
preparació és efectiva i econòmica, perquè es
basa en la formació.
Sovint s’ha confós la internacionalització
amb l’obertura de delegacions a l’estranger,
que són cares i que no han donat el resultat
esperat. L’obertura d’una delegació és un cost
per endavant, i no garanteix les adjudicacions,
com veurem a continuació.
L’inconvenient de la internacionalització és
que requereix un procés de formació que, sent
efectiu i econòmic, és lent. En ser un procés
lent, cal abordar-se per endavant, com més
aviat millor, sense esperar a tenir una petició
d’oferta en marxa.
Tot i que sembli una obvietat, recordem que
les adjudicacions s’aconsegueixen complint
els criteris d’adjudicació. El criteri més
habitual d’adjudicació d’obres internacionals,
emprat pel Banc Mundial, és el LCBS: Least
Cost Based Selection (Selecció Basada en el
Cost més Baix). Així doncs, la qualitat no és un
mèrit, sinó un requisit, per passar a la segona
ronda. En adjudicació d’obres, la qualitat no
puntua. Al final veurem una alternativa on si
que es valora la qualitat.
Per una altra banda, les peticions d’oferta
estudiades de diferents continents (Qatar,
França i Panamà) no solen portar preus de
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referència. Són “preus en blanc” o “preu
zero”. Cal posar els preus de totes i cadascuna
de les partides. El licitador coneix els preus
en el seu mercat, i detecta de seguida quina
constructora ha estudiat el mercat i quina
està provant sort. A més a més, les ofertes
estudiades dels diferents continents (Qatar,
França i Panamà) no portaven cap d’elles
amidaments. En canvi, si cal presentar
detalls constructius de les zones crítiques.
El licitador demana detalls constructius per
verificar si la constructora ha estudiat l’obra,
o si va simplement a provar sort.
SOLUCIÓ: FORMACIÓ DELS CAPS D’OBRA I
PARTICIPACIÓ EN LES LICITACIONS.
Guanyar una subhasta sense preu de
referència, sense amidaments, i presentant
detalls constructius, sembla complicat,
però és molt senzill: “només” cal posar més
recursos a fer amidaments, més recursos (de
forma temporal) a elaborar un banc de preus,
i més recursos per crear una oficina tècnica.
Aquest recurs ja existeix dins les empreses:
els Caps d’Obra que actualment no tenen
obres assignades. Amb un mínim de formació
en idiomes i en metodologies internacionals
de Gestió de Projectes, aquests Caps d’Obra
poden aportar l’experiència constructiva a la
licitació, experiència constructiva que es nota
en el moment de l’obertura de l’oferta.
Tant a Qatar com al Banc Mundial em van
dir el mateix: “We don’t want corporate
presentations“ (No volem presentacions
corporatives). Totes les constructores que
estan en el mercat internacional tenen bones
referències en els seus mercats d’origen, per
tant les presentacions d’empresa no són un
element de diferenciació.
En canvi, als ulls del client, la participació en
la licitació de la persona que portarà l’obra li
ofereix més garanties, facilitant l’adjudicació.
Els avantatges de la formació dels Caps
d’Obra propis, enlloc de fitxatges externs, són
múltiples: primer, el seu salari s’ha d’abonar
igualment, mentre que un fitxatge extern
crearia una duplicació de salaris; segon,
augmenten les possibilitats d’adjudicació,
perquè ja coneix la cultura de l’empresa; i
finalment, perquè la formació interna dóna
moral a la resta de la plantilla, que veu com
s’aposta per la gent de la casa per un lloc de
treball atractiu.
La formació dels Caps d’Obra en metodologies
internacionals de Gestió de Projectes permet
optimitzar les obres en curs al mercat
domèstic, donat que aquestes metodologies
són molt més completes i àmplies que les que
fem servir habitualment.

Recinte de l’EXPO de Zaragoza 2008

CAS D’ÈXIT I CONCLUSIONS
L’únic cas d’èxit que ha presenciat l’autor coincideix amb aquestes conclusions. Van intervenir a la licitació personal de Producció quatre Caps
de Departament amb més de trenta anys d’experiència cada un, i vuit Tècnics experts a les oficines centrals; més un Tècnic amb experiència
constructiva i Anglès a nivell de negociació, sobre el terreny, en coordinació amb els anteriors, per l’elaboració del Banc de Preus.
Hem vist que el criteri d’adjudicació de les obres és la relació qualitat/preu i que aquest criteri és innegociable. Els criteris d’adjudicació també ens
donen la pista per una altra font de creixement de l’empresa: els serveis. Els serveis s’adjudiquen un 80% segons l’experiència, i només el 20% en
funció del import dels honoraris demanats. Un complement per una constructora seria crear una nova línia de negoci de serveis de consultoria,
on l’experiència i qualitat constructiva si que es valoren. I aquesta línia de negoci passa una altra vegada per la formació dels Caps d’Obra, que
passen a tenir el paper de consultors.
Com a resum, la coincidència entre l’únic èxit internacional observat i les conclusions de l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, porten a la conveniència
de millorar la formació, per endavant, dels Caps d’Obra, i a la seva participació en les licitacions internacionals.
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espai rehabilitació
Ajuts per a la rehabilitació

Ajuts del Consorci
Metropolità de
l’Habitatge per
a la rehabilitació
d’edificis
residencials i
habitatges

Es pot presentar la sol·licitud des de l’1 de setembre al 31 de desembre de
2014. El programa consisteix en la concessió de subvencions a fons perdut
d’un percentatge del cost subvencionable per a la rehabilitació d’edificis residencials i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona excepte la ciutat de Barcelona. Si heu demanat l’informe d’idoneïtat dins d’aquest termini
però no heu presentat la sol·licitud dels ajuts abans del 31 de desembre,
disposareu d’un termini addicional de dos mesos per sol·licitar els ajuts.

Quins ajuts es poden sol·licitar?
• Actuacions de conservació: Rehabilitació
de fonaments, estructura, instal·lacions,
façanes, cobertes i mitgeres
• Actuacions de millora de la qualitat i la
sostenibilitat: Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici i instal·lació de sistemes
i d’equips de generació amb energies
renovables
• Actuacions de millora de l’accessibilitat:
Instal·lació d’ascensor, supressió de barreres arquitectòniques i altres ajustos raonables en matèria d’accessibilitat
• Actuacions d’habitabilitat a l’interior de
l’habitatge: Obtenció de l’habitabilitat,
adequació de les instal·lacions existents
de l’habitatge, sostenibilitat i rehabilitació
energètica de l’habitatge i adaptació per
a persones amb problemes de mobilitat
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Qui pot sol·licitar els ajuts?
• Persones físiques o jurídiques que actuïn
en el seu propi nom i interès
• Copropietaris de la mateixa finca
• Comunitats de propietaris
• Agrupacions de comunitats de propietaris
que actuïn conjuntament
• Propietaris únics d’edificis d’habitatges
(propietat vertical)

Quin és l’import de la subvenció?

• Actuacions per a la millora de l’accessibilitat: 4.000 €
• Actuacions d’habitabilitat: 3.000 €
En cas que la rehabilitació cobreixi el
conjunt de l’edifici, la subvenció finança un
percentatge del cost subvencionable, que
és el constituït pel pressupost desglossat de
l’obra, els honoraris facultatius, la redacció
de projectes i informes certificats i el cost de
l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. Sense incloure
els impostos, els ajuts subvencionaran com
a màxim els següents tants per cents de les
diferents actuacions a l’edifici:
• Actuacions de conservació: 35% del cost
subvencionable

La suma d’imports per diferents actuacions
es podran acumular entre si, però no podrà
superar l’import resultant de multiplicar
11.000 euros per cada habitatge i per cada
100m² de superfície útil de local.

• Actuacions per a la millora de la qualitat
i la sostenibilitat (amb una reducció de la
demanda energètica de com a mínim el
30%): 35% del cost subvencionable

La quantitat màxima subvencionable per cada
actuació i per cada habitatge o 100 metres
quadrats de local és:

• Actuacions per a la millora de l’accessibilitat: 50% del cost subvencionable

• Actuacions de conservació: 2.000 €

• Actuacions d’habitabilitat: 50% del cost
subvencionable

• Actuacions per a la millora de la qualitat
i la sostenibilitat (amb una reducció de
la demanda energètica de com a mínim
el 30%): 2.000 €

Quins requisits s’han de complir?
• L’edifici ha d’estar finalitzat abans de

1981, llevat que es necessitin intervencions urgents per risc imminent de
l’estabilitat de l’edifici, millores de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica o solucions a greus danys.
• L’edifici ha de ser de titularitat privada i
com a mínim el 70% de la seva superfície
ha de tenir ús residencial.
• Al menys el 70% dels habitatges han de
constituir el domicili habitual dels seus
propietaris o arrendataris.
• En el cas de persones físiques que promoguin la rehabilitació en habitatges d’ús
propi, els ingressos de la unitat familiar
no poden superar 5 vegades la renda de
suficiència de Catalunya (IRSC).
• En el supòsit d’adaptacions interiors dels
habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les persones, els ingressos de la
unitat familiar no podran superar 6 vegades l’indicador de renda de suficiència
de Catalunya (IRSC).
• No podran gaudir de les subvencions
aquelles obres o actuacions que hagin
estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni d’haver
rebut el comunicat tècnic inicial emès pel
Consorci. Com a excepció s’acceptaran
obres iniciades durant el transcurs del
2014, en el cas que disposin d’ordre
d’execució i informe tècnic municipal que
l’acrediti.
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espai rehabilitació
Ajuts per a la rehabilitació

Informa’t a les oficines de la Xarxa d’Oficines del Consorci Metropolità de l’Habitatge
Oficina de Badalona

Oficina de Corbera de Llobregat

Oficina de Montcada i Reixac

Oficina de Sant Feliu de Llobregat

Av. Alfons XIII, cantonada c/Ponent
(Pavelló Olímpic)
Tel. 93 461 04 18

Carrer La Pau 5
Tel. 93 650 02 11

Av. De la Unitat 6, 2ª planta
Tel. 93 572 64 74

Plaça de la Vila 1
Tel. 93 685 80 01

Oficina de Badia del Vallès

Oficina de Cornellà de Llobregat

Oficina de Montgat

Oficina de Sant Joan Despí

Av. de Burgos s/n
Tel. 93 718 22 16

Carrer Albert Einstein 47 - 49
(auditori)
Tel. 93 474 02 02

Plaça de la Vila s/n
Tel. 93 469 49 06

Av. Barcelona 83 – 85 (centre Miquel
Martí i Pol)
Tel. 93 477 03 11

Oficina de Barberà del Vallès

Oficina de El Papiol

Av. Verge de Montserrat 60, baixos.
Tel. 93 719 41 20

Av. Generalitat 7 - 9
Tel. 93 673 02 20

Carrer del Sol 1
Tel. 93 663 00 00

Oficina de Barcelona,

Oficina de El Prat de Llobregat

Plaça de Sant Jaume, 1
Tel. 93 402 70 00

Ctra. De la Bunyola 49
Tel. 93 370 50 54

Oficina de Begues

Oficina d’Esplugues de Llobregat

Av. Torres Vilaró 4
Tel. 93 639 05 38

Plaça Santa Magdalena 24
Tel. 93 371 33 50

Oficina de Castellbisbal

Oficina de Gavà

Av. Pau Casals 9
Tel. 93 772 02 25

Plaça Jaume Balmes s/n, 6ª planta
Tel. 93 263 96 60

Oficina de Castelldefels

Oficina de L’Hospitalet de Llobregat

Passatge de les Caramelles 2, baixos
Tel. 93 664 69 90

Carrer Llobregat 116 – 120
Tel. 93 334 79 59

Oficina de Cerdanyola del Vallès

Oficina de la Palma de Cervelló

Carrer Lluís Companys 1
Tel. 93 580 88 88

Carrer Sant Cristòfol s/n
Tel. 93 672 02 02

Plaça de la Vila 1
Tel. 93 658 07 91

Oficina de Cervelló

Oficina de Molins de Rei

Oficina de Sant Cugat del Vallès

Oficina de Viladecans

Carrer Major 146 - 148
Tel. 93 660 00 70

Plaça del Mercat 4
Tel. 93 680 37 39

Carrer Elies Rogent 10
Tel. 93 587 89 10

Carrer Santiago Rusiñol 6 - 8
Tel. 93 659 41 56

Oficina de Pallejà

Oficina de Ripollet
Carrer Balmes 2
Tel. 93 504 60 00
Oficina de Sant Adrià del Besòs
Carrer Mar 8, entresòl
Tel. 93 462 65 50
Oficina de Sant Andreu de la Barca
Plaça de l’Ajuntament 1
Tel. 93 635 64 00
Oficina de Sant Boi de Llobregat
Plaça de l’Ajuntament 1
Tel. 93 635 12 23
Oficina de Sant Climent de Llobregat

Oficina de Sant Just Desvern
Plaça Verdaguer 2
Tel. 93 480 48 00
Oficina de Sant Vicenç dels Horts
Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 602 21 50
Oficina de Santa Coloma de Cervelló
Carrer Pau Casals 26 – 34 (
departament d’urbanisme )
Tel. 93 645 07 00
Oficina de Santa Coloma de Gramanet
Av. Generalitat 112
Tel. 93 392 47 45
Oficina de Tiana
Plaça de la Vila 1
Tel. 93 395 50 11
Oficina de Torrelles de Llobregat
Plaça de l’Ajuntament 1
Tel. 93 689 00 00

Consulteu les condicions a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge (http://www.cmh.cat/) o demaneu informació a la vostra
oficina d’habitatge més propera

CONSTA

el nostre segell de qualitat
La millora de la qualitat, transparència i responsabilitat de les
empreses del sector de la construcció i afins són els principals
objectius del registre d’empreses CONSTA.
CONSTA, la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció i afins a
Catalunya, té com a objectiu donar visibilitat
a aquelles empreses i professionals que fan
una aposta clara i decidida per valors com la
formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus
de queixa o reclamació duta a terme pel client.
Així, per a les empreses inscrites, CONSTA esdevé un segell de qualitat.

tes. Aquest llistat es podrà visualitzar a la web

CONSTA és un registre d’empreses impulsat
pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, gestionat per
Applus+; amb el recolzament de la Secretaria
d’Habitge. Les entitats impulsores d’aquesta
iniciativa consideren que es tracta d’una mesura indispensable per impulsar la qualitat
del servei i per tal de donar les màximes garanties al consumidor, com també per lluitar
contra l’intrusisme professional dins del sector.

Requisits a satisfer per disposar del segell
de qualitat, CONSTA:

Com a segell de garantia de bons professionals i de feina ben feta, CONSTA suposa un
avantatge competitiu que distingeix aquestes
empreses davant la competència aconseguint,
així, un millor posicionament en el mercat.
El client tindrà constància que l’entitat pertany a un grup selecte d’empreses de qualitat
mitjançant una llista pública, de lliure accés i
sempre actualitzada, de les empreses inscri-

de CONSTA: www.consta.org.
CONSTA es troba obert a totes aquelles empreses que, amb una experiència mínima d’un
any, dediquin tota o una gran part de la seva
activitat a la construcció, reforma, manteniment o rehabilitació d’habitatges. A Catalunya
pot inscriure’s en el registre CONSTA de forma
voluntària.

• Ser una empresa legalment constituïda.
• Complir la legislació aplicable.
• Garantir els drets de l’usuari.
• Actuar sempre seguint unes pautes òptimes de qualitat i atenció al client.
• Aplicar els procediments de contractació, seguretat, salut i garantia establerts
per CONSTA.
• Aportar i mantenir actualitzada la documentació d’avaluació i enregistrament de
CONSTA.
• Facilitar la realització d’auditories, actuacions d’avaluació i seguiment especificats en el reglament de CONSTA.

Si volen rebre més informació sobre el
registre poden adreçar-se a:
info@gremi-obres.org
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breus
Un petit text, per a notícies importants

APROFITA’T DELS CRÈDITS
PER FORMAR ELS TREBALLADORS
Recordem als nostres agremiats
la possibilitat d’aprofitar-se del
crèdit de formació que pertoca
per llei a cada empresa d’entre
1 i 50 treballadors. Com cada
any, les empreses disposeu d’un
crèdit anual per la formació dels
vostres treballadors que prové
de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social
que ingresseu. Aquest crèdit, que
varia en relació al nombre de treballadors de cada empresa, no és
retornable i s’actualitza cada any
al gener, de manera que la quantitat no utilitzada l’any anterior no
s’acumula i es perd.

És per aquest motiu que des del
Gremi de Constructors de Barcelona us recordem que si encara
no heu gastat tot el crèdit corresponent a l’any 2014 ho podeu fer
abans que acabi l’any. El crèdit,
que per obtenir-ho s’ha de presentar el certificat de finalització
del curs, és una molt bona oportunitat per la millora de la competitivitat de l’empresa. Així mateix,
el Gremi de Constructors d’Obres
ofereix assessorament a aquelles
empreses que estiguin interessades però que no sàpiguen com
tramitar l’obtenció del crèdit.

SETMANA DE LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
Del 9 al 14 de desembre tindrà
lloc la Setmana de la Rehabilitació, organitzada pel Col.legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de
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Barcelona. Totes aquelles empreses agremiades interessades en
disposar d’un estand, gaudiran
d’un 10% de descompte
El propi Gremi de Constructors
d’Obres participarà a la setmana
amb dues activitats que farà al

Saló Rehabilita. La Setmana de
la Rehabilitació tindrà com objectiu informar sobre la ordenació del sector de la construcció a
Catalunya i la lluita contra l’economia submergida, i esdevindre
un networking del sector de la
construcció i afins, amb la finalitat de localitzar i establir sinergies entre les diferents tipologia
d’empreses.

potenciant la bona imatge, qualitat i competitivitat del sector de
la construcció, i mostrant-se com
empreses eficients i implicades
en la millora energètica dels habitatges.
El Cercador és una eina d’ajuda
pels ciutadans, comunitats de
propietaris i empreses consumidores d’energia, per localitzar proveïdors d’equips i serveis
orientats a l’estalvi i l’eficiència
energètica i l’aprofitament de les
energies renovables disponibles
actualment al mercat. L’objectiu
és facilitar la seva selecció, reduint el temps de cerca i augmentant la fiabilitat.
Qualsevol empresa que vulgui
formar part del cercador de l’ICAEN haurà de disposar del segell
de qualitat CONSTA, tenir la seva
documentació actualitzada i ha
d’acreditar que realitza treballs
de Rehabilitació amb Eficiència
energètica.
Si és així, els passos a seguir per
introduir l’empresa al cercador
són els següents:
1. Accedir al lloc web del cercador: http://aplicacions.icaen.cat/directori/
2. Entrar a la secció “Àrea
privada”, ubicada a dalt a la
dreta de la pantalla

EL CERCADOR ENERGÈTIC
JA ESTÀ DISPONIBLE A LA WEB
DE L’ICAEN
El servei de “Cercador energètic”
de l’Institut Català d’Energia ja
és en funcionament i disponible
per a totes aquelles empreses
que disposin del segell de qualitat CONSTA. Dins el marc del
conveni de col·laboració entre el
Gremi de Constructors d’Obres de
Barcelona i Comarques i l’Institut
Català d’Energia (ICAEN), aquest
nou servei representa per les
empreses de CONSTA un localitzador i difusor d’elles mateixes,

3. Clicar a l’enllaç “Registra’t”, a sota i en negreta
4. Introduir les dades que es
demanen al formulari
Una vegada finalitzat el procés
de registre, la sol·licitud haurà
de ser validada pel propi ICAEN
per comprovar que l’empresa
sol·licitant té el segell de qualitat
CONSTA.

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER L’ORDENACIÓ DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I EL GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE
BARCELONA

El dimarts dia 14 d’octubre va tenir lloc la signatura del Conveni
de la Fundació Privada per l’Ordenació del Sector de la Construcció amb el Gremi de Fusters,
Ebenistes i similars de Barcelona,
com entitat col·laboradora del registre d’empreses CONSTA, a fi
i efecte de fomentar la qualitat i
transparència de les empreses
de la fusta, el moble i l’hàbitat de
Catalunya.
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Gran via de les Corts Catalanes, 663,
Tel. 932 659 430 / info@gremi-obres.org
www.gremi-obres.org
@constructorsBCN
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Una cosa és dir que treballem en PRO del seu negoci.
Una�altra�és�fer-ho:

Compte

Expansió Negocis PRO.
Un compte que posa al seu abast
finançament a la mida del seu negoci.
Febrer de 2014
Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

-------------------------------------------------------------------------------------

• Li abonem el 10% de la seva quota

• Targeta de crèdit i de dèbit gratis.

• 0 comissions d’administració i manteniment.

• Rènting, lísing i préstecs en

• TPV en unes condicions preferents.

• Servei d’assistència jurídica

d'associat. Fins a un màxim de 100 euros
anuals per compte, amb la quota domiciliada.

unes condicions preferents.

telefònica inclòs.

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

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

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

bancsabadell.com

El banc de les millors empreses. I el teu.
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