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L

es previsions de creixement de l’informe
Euroconstruct són un motiu més per
mirar amb optimisme els pròxims anys.
És clar que tenim per davant un futur plegat
d’oportunitats per les quals hem de seguir
lluitant i treballant dur i amb il·lusió. Si els
pronòstics es compleixen, som a les portes
d’un model de negoci on la construcció d’obra
nova compartirà protagonisme amb la rehabilitació d’edificis, buc insígnia del nou model
sectorial que impulsem des del nostre Gremi
i les administracions públiques. Aquest que ve
és un model on la quantitat cedirà el protagonisme a valors d’excel·lència com la qualitat,
l’eficiència energètica o la innovació. En un
mercat cada vegada més transparent i exigent, seran les empreses que s’optimitzin les
que més es beneficiïn de les oportunitats que
es presentaran els pròxims anys.
La nostra lluita és trobar la millor manera de
donar-vos suport en aquest nou escenari, i ho
estem fent mitjançant l’ampliació i remodelació dels serveis. Des del Gremi ens hem fixat
uns objectius molt ambiciosos per poder donar una major cobertura a l’oferta formativa, a
la celebració de jornades, serveis de gestoria
integrat, un portal de feina pels professionals
del sector, són alguns dels exemples amb el
que us trobareu properament i dels que us

Manteniment d’Edificis

Arquitectes: Atelier Yvann Pluskwa. Marseille
Constructora: Vesta Rehabilitacion S.L.
Direcció Tècnica d’execució: Marcos Rafels. Vesta Rehabilitación.

Gremis Comarcals
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D’obres Del Vallès Oriental, Gremi De Constructors D’obres De Mataró I Comarca.
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la segunda oportunidad

Així mateix seguim insistint en la formació
contínua com la millor eina que teniu les empreses per tal de poder afrontar amb garanties els nous escenaris que es plantegen. La
situació millorarà, segur, però millorarà pels
qui es formin i pels qui aconsegueixin introduir
a la seva activitat les tècniques més competitives. Per això, aquest any incorporem cursos de tècniques innovadores com el BIM i
actualitzem els nostres formats mitjançant la
posada en marxa de cursos on line, pels qui
els convingui millor, de manera que pugueu
adaptar la formació als vostres horaris.

Nom de l’obra: Rehabilitación de Palacete del S.XVII.
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entrevista

Jordi Amela Abella,
Director Tècnic de Rehabilitació d’Habitatges de
l’ Ajuntament de Barcelona.

Jordi Amela Abella, Llicenciat en Dret. Va cursar un curs de dret europeu
i internacional a la University of Essex. Ha estat professor col·laborador a la
Universitat de Barcelona i a la Universitat Abad Oliba en el curs de Graduat
d’Estudis Immobiliaris. Ha cursat un curs sobre tendències globals i impactes
locals a la London School of Economics.
Des de l’any 1991 fins el 2004 va treballar a la Generalitat de Catalunya amb
responsabilitats en la gestió d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, especialment
en els àmbits de les Àrees de Rehabilitació com la de Ciutat Vella, i col·laborant
en la redacció en matèria de rehabilitació dels diferents Plans d’Habitatge .
El 2004 es va incorporar a l’Ajuntament de Barcelona per gestionar les diferents
línies d’ajuts a la rehabilitació, i coordinar les diferents convocatòries d’ajuts a
la rehabilitació d’habitatges del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. També ha
participat en la difusió fent una tasca pedagògica explicant les diferents línies
d’ajuts en jornades i sessions organitzades per Gremis i Col·legis professionals.
Ha treballat en el Grup de Rehabilitació creat per la FEMP per col·laborar amb
el Ministerio de Fomento i el Ministerio d’Indústria en un model d’ordenança
de rehabilitació. Actualment forma part del Grup de Treball de Rehabilitació
del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona i de la Comissió d’Ascensors de
l’Ajuntament de Barcelona.
1. Amb els resultats de la campanya
d’ajuts a la rehabilitació del 2014, quines
són les seves conclusions? Quina ha estat
la rebuda per part de les Comunitats de
Propietaris?
La convocatòria de l’any 2014 tenia tres
objectius bàsics: impulsar la rehabilitació
d’edificis, simplificar la tramitació i incidir
en la millora de l’eficiència energètica dels
edificis. En aquest sentit la convocatòria va
tenir molt bona acollida entre les comunitats de propietaris. Respecte l’any 2013 les
sol·licituds es van incrementar en un 150%.
Cal tenir present que la presa d’acords
d’una comunitat de propietaris per executar
una obra de rehabilitació sol ser un procés
lent. Malgrat l’anterior, durant l’any 2014 es
van acollir a les sol·licituds d’ajuts més de
750 edificis, que és un bon nombre tenint en
compte que no hi havia cap sol·licitud d’anys
anteriors pendent de resoldre.
2. Quines modificacions incorporen els
ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona d’aquest any respecte
als del 2014?
No presenten cap modificació. Hem volgut
donar continuïtat a la convocatòria per no
trencar la dinàmica iniciada en els últims
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mesos de l’any passat. De fet, les atencions realitzades a les Oficines de l’Habitatge
per informar sobre els ajuts a la rehabilitació d’edificis durant aquests mesos han
augmentat un 368% respecte els mateixos
mesos del 2013. Això reflexa l’interès i les
expectatives generades. Les aportacions
econòmiques de les administracions per
aquest any garanteixen que la convocatòria
podrà atendre les sol·licituds que es presentin i mantenir la bona dinàmica iniciada l’any
passat.
3. Quines iniciatives té l’Ajuntament de
Barcelona per impulsar la rehabilitació en
aquelles comunitats de propietaris amb
menys recursos?
En determinades actuacions, com és el cas
de patologies estructurals i instal·lacions
d’ascensors, la convocatòria d’ajuts a la
rehabilitació ha introduït un ajut social.
Aquest ajut consisteix en una subvenció de
fins el 100% per a aquells propietaris amb
ingressos insuficients –aproximadament
uns ingressos familiars inferiors a 24.000€
any- per fer front a les despeses de l’obra de
rehabilitació. Aquest ajut té un doble objectiu: per una banda ajudar aquelles famílies
amb menys recursos econòmics a fer front a
les despeses de rehabilitació de la seva fin-

Jordi Amella Abella
Director Tècnic de
Rehabilitació d’Habitatges de
l’ Ajuntament de Barcelona

ca. Per un altra, evitar frenar la rehabilitació
d’aquelles finques en que la comunitat de
propietaris està d’acord en executar obres
de rehabilitació però no les pot realitzar
degut a la impossibilitat d’alguns propietaris de fer front a la despesa que suposen
aquestes obres.
En aquests casos aquest ajut complementari que es concedeix individualment als
propietaris que ho sol·liciten comporta la
inscripció, en el registre de la propietat, de
l’obligació de retornar aquest ajut complementari en el moment en que es produeix
la transmissió de l’habitatge pel qual es va
demanar l’ajut. D’aquesta forma s’aconse-

gueix que les subvencions concedides es retornin quan es produeix una transmissió i es
puguin tornar a aplicar a altres sol·licitants
que requereixin aquest ajut.
4. Hi ha la possibilitat de que les entitats
financeres participin en el finançament de
les comunitats amb menys recursos?
És evident que un dels problemes per poder
executar obres de rehabilitació és l’accés al
crèdit per part de les comunitats de propietaris. La Llei de rehabilitació, regeneració
i renovació urbana va permetre considerar
les comunitats com a subjectes jurídics

per l’accés a crèdits. No obstant l’anterior,
el cert és que les entitats financeres encara no han realitzat una aposta clara per al
finançament d’actuacions de rehabilitació.
En aquest sentit, des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, amb el suport de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona, estem treballant amb diverses
entitats financeres per poder establir una línia pròpia de finançament per a les obres de
rehabilitació. Aquest treball s’està realitzant
amb el suport dels diversos agents implicats en el sector de la rehabilitació.
Malgrat els esforços, encara no ha estat
possible arribar a acords viables amb enti-
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Jordi Amela Abella,
Director Tècnic de Rehabilitació d’Habitatges de
l’ Ajuntament de Barcelona

tats financeres tot i que seguim treballant
per aconseguir un bon acord que sens dubte
impulsaria decididament la rehabilitació.
5. Com afectarà el programa de rehabilitació d’habitatges de les borses de lloguer
social a les empreses constructores?
En el marc dels ajuts a la rehabilitació, l’any
passat es va incorporar un nou ajut per permetre incorporar a la Borsa de Lloguer Social aquells habitatges buits que requereixin
obres de rehabilitació. Amb aquest ajut es
vol donar sortida d’una banda als habitatges
buits que requereixen obres de rehabilitació
que els seus propietaris no poden assumir, i
per una altra banda es vol donar resposta a
la creixent demanda de lloguer social atesa
la actual situació econòmica.
Per assolir aquest objectiu s’ha establert un
ajut de fins a 10.000€ que pot cobrir el 100%
del cost de les obres. Paral·lelament,i ja que
el programa va adreçat a propietaris privats
que no poden fer front a les obres de rehabilitació, s’està treballant en la signatura
d’un conveni amb la Comissió de Rehabili-

6 - Constructors · Març

tació (RiME) de la Cambra de Contractistes
de Barcelona i el Gremi de Constructors de
Barcelona per a què aquelles empreses especialitzades en rehabilitació puguin executar aquestes obres per encàrrec dels seus
propietaris i avançar l’import de la subvenció, que cobraran directament del Consorci
de l’Habitatge de Barcelona. Aquest és un
bon exemple de col·laboració pública-privada en benefici d’una finalitat social: augmentar el nombre d’habitatges destinats a
lloguer social.
Per tant, aquestes empreses seran un element clau per executar amb èxit aquest programa.
6. Com valora l’agrupament dels diferents
agents del sector dins de l’Observatori de
Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica?
El sector de la rehabilitació agrupa a diferents agents de sectors molt diversos: administracions, col·legis professionals, administradors de finques, gremis, universitats,
etc. Individualment cada un dels sectors

realitza una aportació molt important per
avançar en la rehabilitació del parc d’edificis
existents, però es cabdal que tots ells es puguin agrupar en una institució que permeti
posar tots els objectius en comú, compartir
les estratègies i sumar sinèrgies per assolir
els objectius proposats.
Un exemple d’aquesta col·laboració és la
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació que es
va aprovar l’any 2014 i que aquest any manté
la continuïtat de criteris. També la possibilitat d’arribar a acords amb entitats financeres per poder finançar la rehabilitació
d’edificis és un repte que s’està treballant
en aquest marc.
Com s’ha dit, cada una de les institucions
que integren OBRA és important i realitza
una bona tasca entre els seus associats,
però és vital que tots els esforços individuals que cada institució realitza puguin trobar
l’efecte multiplicador que suposa l’agrupament de tots els agents sota una sola associació. Aquest és l’objectiu bàsic d’OBRA.

El software STC
de Encofrados Alsina,
único en el sector
Una de las premisas que siempre ha caracterizado al grupo Alsina es
su apuesta por la investigación y el desarrollo de nuevos productos
que conviertan las tareas de encofrado en un proceso lo más seguro,
eficaz y rentable posible.

En el descimbrado total se retira completamente todo el apuntalamiento
y si el forjado va a recibir carga de otros forjados superiores, hay que
recimbrarlo con puntales que ayuden a absorber el incremento de
carga que se produce en la estructura.

Un ejemplo de ello es el desarrollo del software STC para el cálculo
de apuntalamientos en estructuras de hormigón armado, fruto de
un trabajo de investigación realizado conjuntamente por ALSINA e
ICITECH (UPV)).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El control del apuntalamiento al diseñar y ejecutar una estructura
de hormigón armado, es fundamental para garantizar un correcto
proceso constructivo.

Al construir un edificio en vertical con forjados sucesivos en altura,
hay una transmisión y reparto de cargas entre forjados y puntales que
ayudan a soportar el edificio.
Para evaluar este reparto de cargas hay varios modelos de cálculo,
básicamente teóricos con muy poca experimentación real.

Así lo reconoce la Instrucción EHE-08 que en su apartado 68.2
determina que en el cálculo de estas estructuras se ha de incorporar
un ESTUDIO DETALLADO DE APUNTALAMIENTO cuando los forjados
tengan un peso propio superior a 5kN/m² o cuando la altura de los
puntales sea más grande de 3.5 metros.

Para conocer a fondo cual es la realidad, se inició en el año 2005
un proyecto de investigación en el que se construyó un edificio real
totalmente monitorizado, con el sistema de encofrado recuperable
Alumecano de Alsina, registrando el reparto real de cargas que se
producía.

Dentro de los encofrados, el apuntalamiento es un componente que
juega un papel fundamental, tanto al colocarlo (cimbrado)como al
sacarlo (descimbrado). El descimbrado puede ser parcial o total.

Este proyecto totalmente innovador, formando parte del Plan Nacional
de I+D+I (Proyecto BIA 2004-02085), ha generado dos tesis doctorales
calificadas “Cum Laude”.

En el descimbrado parcial, se emplea la técnica conocida como
clareado, consistente en la retirada de ciertos componentes del
encofrado (recuperación), pocos días después de su hormigonado sin
desapuntalarlo completamente. Con este método se busca la mejora
en los plazos de construcción y la optimización de los equipos.

Se ha presentado en congresos de ACHE (Asociación Científico –
Técnica del Hormigón Estructural) y ha sido merecedor de 3 premios.
En paralelo con una modelización por MEF en tres dimensiones
(ANSYS) se desarrolló un modelo de cálculo nuevo, acorde con los
resultados del ensayo real. Este modelo estima la rigidez real de
la estructura y por comparación con la rigidez del apuntalamiento
establece el reparto de cargas.
El nuevo procedimiento simplificado del Dr. Yezid Alvarado y del Dr.
Pedro Calderón et al... ha sido publicado en la revista ENGENIEERING
STRUCTURES (Vol 33, 2011- Pag. 1565 a 1575) por la nueva aportación
científica que representa, siendo reconocido y validado en la GUIA DE
APLICACIÓN DE LA EHE-08 de la normativa española.

Fig. 1 Proceso de cimbrado, clareado y descimbrado

Para facilitar la aplicación de este modelo, se ha diseñado el
nuevo software STC, sobre plataforma web, para el cálculo de
apuntalamientos, del cual se han editado dos videos explicativos en
Youtube.
SOFTWARE STC PARA CÁLCULO DE APUNTALAMIENTOS
Es un soft de cálculo estructural, donde se analiza un vano de forjado
comprendido entre cuatro pilares, en toda la altura del edificio. La
posición del vano puede ser central, medianera o en esquina.
Simula el proceso constructivo de cimbrado-descimbrado con
clareados y/o recimbrados, generando un informe de cálculo completo
donde se controla la resistencia necesaria en puntales y forjados.

Fig. 2 Mecanismo para la recuperación y clareado

De este modo Alsina ha podido crear una vez más una solución eficaz y
segura, dando cumplimiento a las exigencias de la EHE-08, optimizando
el proceso constructivo y mejorando entre otras cuestiones el control
de los descimbrados, los plazos de ejecución y la seguridad de la obra.
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formació
No deixis mai de formar-te

En els darrers anys la formació ha
esdevingut un valor creixent dins del món
de la construcció. Com a empresaris som
cada dia més conscients de la importància
d’una bona formació i compartim amb la
resta d’agents socials del sector –des de
patronals a sindicats, passant per institucions
i treballadors- la creença que la formació és
un recurs primordial per a la supervivència
d’aquest sector com un dels motors
econòmics del país.
Des d’aquest punt de vista, la formació es
contempla com una oportunitat de futur. La
formació ens ajuda, a treballadors i directius,
a adaptar-nos al nostre lloc de treball i ens
permet progressar de forma qualitativa per
descobrir nous perfils professionals.
És per això que cal insistir i seguir apostant
per una formació contínua que adapti i
optimitzi als directius i als treballador per als
nous reptes i funcions que inexorablement
van afermant en el sector de la construcció.
L’escassa demanda d’obres així com l’alça
de la rehabilitació que es ve donant en els
darrers anys, plantegen un escenari nou on
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cal especialitzar-se en subsectors com els
aïllants tèrmics, la prevenció de patologies o
l’eficiència energètica.
Així també ho entenem des del Gremi i
en conseqüència hem ampliat l’oferta
formativa per incorporar l’ensenyament
de noves tècniques que responguin a les
demandes del mercat, conjugant la docència
de cursos tradicionals, com els de PRL o
graduació d’operaris, altres d’innovadors
com són els dedicats al sistema BIM i d’altres
intersectorials relats amb temàtiques
d’interès general tant per directius, càrrecs
intermitjos i empleats. En el següent full teniu
tota una relació d’accions formatives perquè
pugueu escollir les que més s’adaptin a les
vostres necessitats i inquietuds.
PER QUÈ CAL UNA BONA FORMACIÓ?
Les accions formatives i de reciclatge
permeten als treballadors trencar amb la
seva dinàmica laboral, alhora que adquireixen
un coneixement que els hi atorga la confiança
necessària per participar d’una forma activa
en el dia a dia de l’empresa.

A més de gestionar, crear benefici o solucionar
incidències, també l’empresa té l’obligació de
vetllar pel correcte desenvolupament del seu
capital humà. Per tant, i des d’aquest punt de
vista, la formació és una inversió altament
rentable i no una despesa.
Així mateix, recordem una vegada més que des
del Gremi us oferim cursos subvencionats per
la Unió Europea que a la pràctica són gratuïts
i que, per una altra banda, també 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, s’actualitza
cada any al mes de gener, de manera que
la quantitat no utilitzada l’any anterior no
s’acumula i es perd. Per obtenir-ho s’ha
de presentar el certificat de finalització del
curs. Així mateix, des del Gremi us oferim
assessorament a aquelles empreses que
estigueu interessades però que no sapigueu
com gestionar el crèdit.

ACCIONS FORMATIVES 2015
en el Gremi de Constructors d’Obres
de Barcelona

ACCIONS FORMATIVES

HORES

IDIOMES
ANGLÈS. A1. NIVELL PRINCIPIANT (A1.B)

50

ANGLÈS. A2. NIVELL ELEMENTAL (A2.A)

50

DESENVOLUPAMENTS D’HABILITATS
APRENDRE A GESTIONAR L’ESTRÉS

9

DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS DIRECTIVES

60

EINES DE LA COMUNICACIÓ NO VERBAL

6

PARLAR EN PÚBLIC SENSE POR

12

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
BIM EN REHABILITACIÓ I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

150

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ

60

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

60

SISTEMES D’ENERGIES RENOVABLES EN EDIFICIS

60

TÈCNIC EN REHABILITACIÓ I QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

210

GESTIÓ
CURS PRÀCTIC DE NÒMINES I SEGUROS SOCIALS

60

COMPTABILITAT AVANÇADA PER A PYMES

60

COM REDUIR COSTOS A UNA PYME

9

CURS PRÀCTIC DE GESTIÓ I RECLAMACIÓ D’IMPAGATS

7

EMPRENEDORS: EL PLA D’EMPRESA I PLÀ ECONÒMIC-FINANCER

24

INFORMÀTICA - NOVES TECNOLOGIES
APLICACIONS INFORMÀTIQUES GRÀFIQUES. PRESTO

55

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD INICIAL

40

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR. AUTOCAD AVANÇAT

40

REVIT ARCHITECTURE I AMIDAMENTS EN BIM

60

REVIT STRUCTURE: DISSENY D’ESTRUCTURES EN BIM

30

REVIT MEP. INSTAL·LACIONS

30

REVIT GESTIÓ D’EQUIPS DE TREBALL I PLANIFICACIÓ D’OBRA AMB NAVISWORKS

30

LINKEDIN I TUITTER: APRÉN A GESTIONAR LA TEVA PRESENCIA A LES XARXES SOCIALS

6

MÀRQUETING E IMATGE CORPORATIVA
BRANDING CONSTRUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA MARCA

45

COM UTILITZAR EL MÀRQUETING PER MILLORAR LA RENDABILITAT

9

COM RETENIR I FIDELITZAR EL NOSTRES CLIENTES

9

MÀRQUETING DIGITAL PER A PIMES I EMPRENEDORS

24

OFICIS I MAQUINÀRIA
MUNTATGE DE BASTIDES RECOLZADES

35

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

30

OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

12

TREBALLS EN ALÇADA

8

TREBALLS VERTICALS

40

REHABILITACIÓ
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS: Identificació, patologia i solucions

80

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
PRL NIVELL BÀSIC METALL/CONSTRUCCIÓ. RECURS PREVENTIU

60

PRL PER A TREBALLS DE DEMOLICIÓ I REHABILITACIÓ

20

PRL PER A TREBALLS DE PALETERIA

20
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Bioconstrucció
Aules en mòduls prefabricats
metàl·lics i la salut
Narcís Cebrià i Llistosella
ARQUITECTE TÈCNIC.
ESPECIALISTA EN
BIOCONSTRUCCIÓ
www.narciscebria.cat

És molt habitual que equipaments com
llars d’infants, escoles de diferents cicles,
universitats, biblioteques i centres de salut,
estiguin ubicats de manera provisional en
mòduls prefabricats metàl·lics. La forta
demanda i la crisi econòmica no han permès
la construcció d’aquests equipaments i
estructures en edificis convencionals.
Els mòduls prefabricats d’estructura i
embolcall metàl·lic tenen molts avantatges:
la seva distribució modular, el fet que
permetin acoblar diferents mòduls per
aconseguir l’espai més adequat a l’ús que
es vol destinar, la rapidesa de muntatge i
posada en funcionament, la possibilitat de
llogar-ho mentre s’usa com a construcció
provisional, etc.
Però, quins inconvenients té una aula
provisional en mòduls prefabricats metàl·lics?
La primera impressió que en percebem
és d’un ambient fred i poc acollidor, de
provisionalitat i manca de prestacions.
Les característiques físiques i funcionals
d’aquest tipus de mòduls comporten
desavantatges pràctics, com que les parets
tenen pocs trams plans sense caixons
de muntants per poder col·locar mobles
o plafons; la manca d’endolls per poder
usar equips informàtics, llums indirectes o
reproductors de música; la falta de seguretat
i fiabilitat per penjar lleixes o altres elements
pesats a les parets; o unes condicions i
ambient acústic amb molta reverberació.
En quant a sostenibilitat i ecoarquitectura,
aquests tipus de construcció metàl·lica,
normalment amb aïllament a base
de poliuretans i paviments a base de
PVC encolat, climatitzat amb estufes
elèctriques i/o bombes de calor, no és
un tipus de construcció eficient, ni de
fàcil desmantellament ni reciclatge. No
compleixen els requisits menys reconeguts
però fonamentals segons la bioconstrucció,
ja que els paraments ni són higroscòpics
ni permeten la més mínima transpiració.
Esdevenen
un
embolcall estanc i
metàl·lic que empitjora les condicions
electromagnètiques de l’ambient interior,
des de l’accentuació dels inconvenients per
electroestàtica fins a la maximització de
l’exposició a les ones d’alta freqüència com
el wifi amb el que s’equipen els mòduls.
En una escola pública o concertada a
Catalunya les aules de cicle infantil han de
ser de 55 m² o més, i 50 m² o més a primària.
La majoria de mòduls d’aules prefabricades
estan distribuïts en dos aules d’uns 43 m².
Per tant, l’espai vital i social dels alumnes
en mòduls prefabricats es veu reduït de
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manera molt significativa. Aquest factor,
sumat a l’elevat nombre d’alumnes per aula
que tenen la majoria de centres, amb ràtios
superiors a 25 alumnes, fa que als pocs
minuts de començar l’activitat a les aules se
superin els nivells de concentració de CO2
aconsellables per una activitat cognitiva,
disminuint la capacitat de concentració i, per
tant, el rendiment dels alumnes.
Normalment els paviments són de PVC
encolat, tant en mòduls nous com en els
restaurats, en contra de les Recomanacions
Ambientals d’Ensenyament, que des de fa
anys recomana substituir aquest tipus de
paviments per altres de més saludables.
L’emissió de COV’s o partícules volàtils a
l’aire interior pot ser molt elevada per aquest
tipus de materials, dissolvents i coles, fent
que l’ambient interior contingui possibles
contaminats químics. Aquesta emissió de
COV’s se suma a l’emissió provinent dels
productes de neteja als que se sotmeten les
aules.
Tota aquesta problemàtica no està avaluada
ni contrastada per Ensenyament ni per
Salut. I quan en algun cas s’ha fet incís sobre
aquests problemes, la resposta es basa
en els criteris de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals. En fer anàlisis i mesures
de concentració de formaldehids i altres
compostos, els resultats són inferiors
als llindars que estableix aquesta llei.
Sembla justificat, doncs, no emprendre cap
mesura, ni tant sols estudiar la implantació
de mecanismes de renovació de l’aire o
ventilació forçada. Però el cas és que la
majoria de persones exposades són nens i
nenes en horari escolar, amb risc d’exposició
continuada a més d’un agent químic
perjudicial per la salut.
En relació a la salut, un dels grups de
població que es consideren especialment
sensibles o vulnerables són els més petits,
en edat de creixement. És en els cicles
d’infantil i primària on s’assenten les bases
d’aprenentatge i de les capacitats cognitives.
Per tant és prioritari tenir una cura especial
i assegurar un entorn molt adequat, en tots
els sentits, a les escoles i les aules dels
primers cicles formatius, minimitzant els
riscos i ajudant a millorar les condicions
d’aprenentatge. Això entra totalment en
contradicció amb els equipaments i centres
que estan de manera provisional en mòduls
prefabricats metàl·lics.
Al tractar-se d’aules per a infants no és
massa prudent prendre com a referència
el marc establert per les normes de
Prevenció de Riscos Laborals, i menys
quan aquestes directrius no tenen en

compte la major perillositat per exposició simultània a diferents
contaminants o possibles tòxics a l’hora d’establir els llindars
acceptables per als treballadors. Però el risc no és només per
als professionals que exerceixen de mestres. El risc és també per
als nens i nenes, considerats com a població de risc davant de
qualsevol tipus d’exposició a un contaminant o ambient no saludable,
i més si l’exposició és continuada. Efectivament, es dona el cas que
alguns alumnes encadenen consecutivament estades en centres
provisionals de mòduls prefabricats metàl·lics, des de la llar
d’infants fins al institut, per exemple.

primordial la renovació de l’aire, establint uns protocols de ventilació
que alhora tinguin en compte possibles efectes no desitjats, com
discomfort tèrmic, corrents d’aire o una despesa excessiva en
climatització. També és recomanable revisar periòdicament els
protocols de neteja, controlant quins productes es fan servir, les
dosificacions i manera d’aplicació, per evitar un excés de productes
químics. I garantir una correcta neteja i manteniment dels equips de
climatització i els seus filtres, almenys una vegada per trimestre en
el cas de bombes de calor.

Com a construcció provisional, més pròpia d’una instal·lació
industrialitzada que no d’un centre docent, està pensada per poder
suplir durant un període curt de temps la funció que hauria de fer una
part o la totalitat d’una escola. Aquesta provisionalitat, juntament
amb la voluntat de poder tenir un preu competitiu de compra o de
lloguer, és la raó per la qual no es tenen en compte condicions de
confort i benestar que permetin, a la llarga, una vida escolar plàcida,
saludable i més eficient.

Per precaució i prudència, les administracions i estaments públics
haurien de prioritzar una construcció més adequada i proactiva
dels equipaments i centres educatius que estan en situació de
provisionalitat, amb especial atenció en cicles d’infantil i primària.
No només pensant en la construcció convencional i definitiva de les
escoles, sinó també en sistemes modulars i prefabricats (provisionals
o fixes) que cada vegada tenen més en compte la sostenibilitat i el
confort, com és el cas de la fusta, que alhora són competitius en cost
i eficiència.

Pel principi de no maleficència o de màxima prudència, crec que
no és adequat l’ús dels mòduls prefabricats metàl·lics amb les
característiques ordinàries que es fan servir per a escoles públiques.
Les condicions d’espai, qualitat de l’aire i ambient interior deixen molt
que desitjar, amb presència de compostos volàtils potencialment
cancerígens i camps electromagnètics elevats.
En aquest tipus d’edificis és molt necessari estudiar actuacions
pal·liatives per millorar el nivell de COV’s i la concentració de CO2. És

Una edificació que millori el confort, el benestar i mantingui un ambient
interior saludable millorarà també el rendiment escolar. Tenint
en compte aquestes premisses i descartant l’embolcall metàl·lic
també és més fàcil reduir l’exposició als camps electromagnètics,
com demana la Resolució 1815 de 27/05/2011 de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa, referent a l’exposició dels nens
i nenes al wifi. Per millorar la qualitat educativa, tots els esforços
sumen. Per evitar problemes de salut, tota precaució és bona.
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Euroconstruct
La construcció comença a revifar-se

El darrer informe Euroconstruct, publicat
al novembre i per el qual l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(ITeC) ha elaborat la informació en relació
a Espanya, conclou que el conjunt de la
construcció creixerà a l’Estat un 1’8% al
2015, tot i que el 2014 hauria acabat amb
una davallada del 2,4%. Segons l’informe,
creixerà d’una manera molt discreta, però
efectivament, creixerà. Tanmateix, tal com
podem observar al gràfic elaborat per l’ITeC,
la construcció seguirà produint a nivells
molts inferiors als de l’any 2010. Així mateix,
pels anys posteriors les perspectives serien
millors, amb un +3,6% al 2016 i + 5% a la
primera projecció del 2017.
Dins d’aquesta tendència a l’alça la
rehabilitació serà el sector que augmenti
amb més força, tot i que tal com mostra
el gràfic ni tan sols al 2017 arribarà al
80% del que va ser a l’any 2010. Per una
altra banda, en relació a l’habitatge, el
reajustament de preus ha perllongat el bon
moment del mercat immobiliari majorista.
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No obstant això, la millora no s’ha traduït en
un augment de la compravenda minorista.
Més positiu ha estat el final del descens en
els tràmits d’habitatge de nova planta, que
es traduiria en un creixement d’un 5% al
2015. Malauradament, per una altra banda
la producció residencial ha tornat a baixar al
2014 (-6,5%).

producció de nova planta”. Aquest subsector
tindria les pitjors perspectives de creixement
donat que al 2015 afrontaria un descens del
-5,5% per després créixer el 2016 un 2%.
La construcció industrial seria la punta de
llança del subsector, mentre que l’edificació
per a usos terciaris encara no trobaria
demanda per fer nova planta.

Aquestes estadístiques vindrien motivades
per la falta de demanda generalitzada
que afectarà especialment a algunes
zones on la crisi es prolongarà més que a
d’altres. Així mateix, l’informe indica com
les administracions públiques encara en
els pròxims anys seguiran compromeses a
mantenir els seus dèficits, tot i que poc a poc
ja van ampliant els seus marges per invertir.
En tot cas, segons l’estudi, “és difícil plantejar
escenaris de creixement substancial”.

Finalment, el mercat de l’enginyeria civil ja
hauria crescut al 2014 (+ 2,6%) i continuaria
fent-ho al 2015 (+ 5,4%).

En quant a l’edificació no residencial,
Euroconstruct destaca el contrast entre
“l’animació que es percep en el mercat
immobiliari i la virtual paràlisi en termes de

En resum, el informe apunta a que la
recuperació necessàriament ha d’anar
lligada a “més inversió privada, fins al
moment bastant recelosa del mercat
espanyol d’infraestructures”.
Les millors perspectives ens arriben de
l’estranger. A Europa la rehabilitació al 2015
ja superaria els nivells del 2010 i el subsector
residencial ho faria al 2017.

El sector opina

continuo no superior al 2% anual para los
próximos dos años, tal y como arrojan
ciertos informes de mercado. Para ello se
ha de cumplir una mejora en la economía
general que se debe trasladar al usuario
final. También las medidas políticas y fiscales
jugarán un papel importante. Continuar con
la posibilidad de aplicar un IVA reducido e
impulsar concesiones de ayudas verdaderas
y ágiles deberían estimular este crecimiento.
Francisco Diéguez, Director General de l’ITeC
Encara que no sembli creïble, el sector de la
construcció té futur. No tornarà a ser mai el
que va ser els últims anys, però tampoc el país
ni la societat són ni seran iguals que abans.
En el informe del passat novembre que l’ITeC
va preparar per a Euroconstruct constatàvem
que la caiguda del sector s’atura al 2014 i que
es donen les condicions per a una lleugera
remuntada del 2% per aquest any. I del 2016
en endavant, la construcció pot créixer amb
més intensitat que la pròpia economia, sense
que això hagi de provocar cap distorsió ni fer
sonar cap alarma.

La clave de este incremento deberá incluir la
concienciación de los ciudadanos mediante
la divulgación continua por parte de los
ayuntamientos, administraciones públicas,
agentes de la propiedad, administradores de
fincas, técnicos y empresas constructoras.
La calidad del sector es también clave esencial
para el éxito y continuidad de este crecimiento,
así que animamos a las empresas a apostar
por formación, responsabilidad corporativa,
honestidad y transparencia.

Per tant, és hora d’invertir els recursos que
haguem estat capaços de conservar per tal
d’encarar els pròxims anys en els quals la
prioritat ja no serà ajustar i retallar, sinó fernos competitius per aprofitar la petita ona de
creixement que vindrà.
Des de l’ITeC creiem que, per tal d’estar
a primera línia en aquesta nova etapa, cal
apostar per la innovació, la rehabilitació,
la construcció sostenible i per mètodes de
gestió del procés constructiu que millorin
l’eficiència i els rendiments de la nostra feina.

Juan Francisco Lazcano, presidente de la
CNC
Aunque todavía no hay crecimiento positivo,
parece que la actividad de la construcción
ya se está estabilizando: en términos de
visados de obras se viene experimentando un
ligero incremento (en torno al 2%) desde los
primeros meses del año 2014. Y en cuanto a
obra pública, las cifras de licitación pública se
han situado en cotas similares a las de 2011.
Aunque los PGE para 2015 todavía contienen
políticas de ajuste que no permiten un
despegue significativo y recuperador de
la inversión pública, el incremento de la
inversión en infraestructuras es de un 8,8%
respecto al año 2014, lo cual es reseñable.

Alberto González, gerent de GO&GO
Desde GO&GO Multiservicios SL, en el sector
construcción en su rama de REHABILITACIÓN
estimamos un crecimiento moderado pero

España vuelve a tener por delante un
horizonte esperanzador de inversión en
infraestructuras a medio y largo plazo, al que
nos debemos dedicar las Administraciones
Públicas y los agentes sectoriales desde ya,
con esfuerzo y eficacia. No podemos perder
oportunidades. Se lo debemos al bienestar
social y al empleo.

Con estas previsiones presupuestarias el
sector de la construcción se moverá en 2015
en una horquilla de crecimiento en términos
de producción de entre el 1% y el 1,5%.

Yolanda Bravo, gerent de GTA-Europa
Creiem que la rehabilitació d’edificis
continuarà funcionant bé, si la cuidem, des
de les empreses que tenim bagatge. Per
això, hem de seguir lluitant contra la gran
problemàtica del sector: l’intrusisme.
La falta d’especialització de moltes
empreses, que han entrat sense cap tipus de
coneixement ni formació específica, fa que
ens veiem envoltats d’una competència tan
desmesurada com deslleial que, al final, és
perjudicial pel client i crea desconfiança en el
sector.
A banda d’això, la crisi que encara ens envolta
i el gran desconeixement del sector que
tenen la gran majoria de consumidors fa que
aquests es decantin, erròniament, per el preu
final i no entrin a valorar ni la pertinença a
un grup professionalitzat ni l’experiència,
valors que aportem les empreses que
formem part del Gremi.
Altrament, que la rehabilitació es converteixi
en un cabdal del ram de la construcció
també depèn d’aquelles empreses que
s’especialitzin en Eficiència Energètica
aplicada a la rehabilitació, on el nostre país té
tant per aprendre, desenvolupar, fer i aplicar.
Per últim, desitgem que les administracions
donin suport al nostre diferencial, el Segell
Consta, difonent-lo i requerint-lo per passar
a ser un encert en l’elecció dels consumidors.
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espai rehabilitació

Patologies constructives i barreres
arquitectòniques als edificis d’habitatges
de Catalunya
Reformar els 105.289 edificis a Catalunya en mal estat de conservació i eliminar
les barreres arquitectòniques en aquells amb persones amb mobilitat reduïda
són actuacions imprescindibles per la seguretat i la dignitat dels seus habitants

Rehabilitar edificis en estat de mala conservació o amb
accés limitat pels col·lectius amb problemes de mobilitat
és una d’aquestes necessitats bàsiques de les que la seva
resolució depèn el benestar, la dignitat i la seguretat de
les persones. És per això que la xifra de 105.289 edificis
d’habitatges de Catalunya en estat de conservació deficient (7’25%), dolent (1’76%) i ruïnós (0,57%) -tal com recull la CNC-, esdevé un problema pel qual l’administració
està obligada a engegar una estratègia per fer-li front.
I el problema, és clar, té conseqüències. Jordi Bosch, promotor de Patologies Estructurals i Col·lapses del Cos de
Bombers, a l’entrevista que li vam fer el passat novembre
pel blog Espai Rehabilitació ens va assenyalar unes dades
prou alarmants: al 2013 els bombers van actuar en 2557
ocasions a Catalunya per causes derivades de patologies
d’edificació i 40 per l’esfondrament d’edificis. I quina és la
causa d’aquestes xifres tan elevades? Segons Bosch, la
persistència d’aquestes deficiències al parc d’habitatges
català radica en el fet que “tant a Espanya i Catalunya hi
ha una manca de conscienciació en quant a la necessitat
de revisar i mantenir els edificis constantment”.
Bosch afirma que al contrari que altres països de la Unió
Europea com Alemanya, Bèlgica o França, “aquí és massa habitual que només reformem l’edifici quan tenim el
problema a sobre, donat que patim l’absència d’una sistematització que s’enfronti correctament al problema”. En
paraules de Bosch, “els ajuntaments haurien de revisar
la incorporació dels terminis màxims per a reformar i revisar els diferents elements de l’edifici”.
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Altrament, una altra necessitat bàsica que no es garanteix
és l’accessibilitat dels habitatges per aquelles persones
amb problemes de mobilitat. Són els ancians el col·lectiu
més perjudicat per la falta d’ascensors en 5.412.000 edificis en el global de l’Estat.
Davant d’aquest número altíssim d’habitatges en risc
i/o amb barreres arquitectòniques, resulta eloqüent
l’escassa inversió destinada a finançar actuacions de
rehabilitació. Aproximadament, només un 10% de la inversió immobiliària es destina a reformar edificis, mentre que d’altres països com Alemanya la inversió per rehabilitar assoleix el 70%. És per això, que des del Gremi
de Constructors d’Obres de Barcelona demanem que
l’administració assumeixi el problema i reivindiquem
les següents mesures:
• Reforçar la dotació pressupostària assignada al Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016, de 2.331 milions d’euros. Tinguem en compte que mentre a Espanya només es destina
un 10% de la inversió immobiliària a reformar edificis, a
altres països com Alemanya la inversió per rehabilitar
arriba al 70%.
• Promoure amb més contundència la concessió de subvencions a la rehabilitació en actuacions de conservació,
millora de la qualitat, accessibilitat i habitabilitat.
• Rebaixa del 21% d’IVA actual al 10% del reduït i posteriorment al 4% del super-reduït a totes les actuacions de
rehabilitació.

• Una simplificació en matèria normativa i en matèria de
concessió d’ajuts. Tal com manifesten les empreses del
sector, un dels grans problemes a l’hora de gestionar una
actuació de rehabilitació és l’ingent quantitat de burocràcia que s’ha de patir. Així mateix, cal aclarir els criteris
actuals d’aplicació de l’IVA reduït, que causen gran confusió tant en constructors com en els mateixos inspectors.
• Instaurar els terminis màxims de reforma i revisió dels
diferents elements de l’edifici. Tal com està sistematitzat
a països del nostre entorn com França o Bèlgica, la revi-

sió i les actuacions de manteniment dels edificis haurien
de normalitzar-se mitjançant l’imposició de mínims exigibles per part dels ajuntaments.
• En relació al punt anterior, el fet que les Inspeccions
Tècniques dels Edificis només tinguin valor documental
per obtenir una subvenció provoca que malauradament
aquestes només es realitzin en aquest context. Contràriament, és evident que seria convenient instaurar uns
requeriments de compliment per tal d’exigir un control
periòdic de l’estat de l’edifici.

Reunió de la comissió de
Rehabilitació i Manteniment d’Edificis
El passat dijous 5 de febrer la seu del Gremi
va acollir la darrera reunió de la Comissió
de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de
Catalunya (RiMe).
La trobada va començar comentant les opinions dels empresaris vers als ajuts a la rehabilitació d’edificis del Consorci Metropolità de l’Habitatge. Sobre aquests la Comissió
va destacar el col·lapse de l’administració
en la tramesa de la gran quantitat de
sol·licituds que es van amuntegar en els darrers mesos de termini de convocatòria. Així
mateix, els empresaris van mostrar la seva
disconformitat amb el batibull de condicions
i criteris per accedir aquests ajuts.
En matèria de finançament, la comissió
també va debatre la necessitat de convèncer a les entitats bancàries de la solvència
de les comunitats de propietaris a l’hora de
pagar una obra de rehabilitació.
També es va tractar sobre els avantatges
i desavantatges de les borses de lloguer
social, per les quals l’ajuntament paga la
rehabilitació de l’immoble. Aquest import
de la rehabilitació, l’ajuntament el detraurà
de l’import del lloguer a pagar al propietari. Respecte les actuacions de rehabilitació

en aquest projecte, s’informa que el Gremi
tindrà la possibilitat de recomanar les empreses agremiades a l’ajuntament, sempre
i quan aquestes disposin del segell de qualitat CONSTA.
Posteriorment, la reunió va reprendre la
necessitat d’enllestir línies comunes per
lluitar contra l’intrusisme al sector, que tal
com van denunciar diferents participants de
la Comissió, esdevé el major problema per
aquelles empreses que pateixen la competència deslleial de l’economia submergida.
En aquest sentit, des del Gremi es va recordar la possibilitat que tenen els agremiats
de fer arribar una queixa formal als inspectors de l’ajuntament si es sap que una obra
s’està portant a terme sense complir tots els
requisits legals. En cas de tenir l’agremiat
coneixement d’aquesta il·legalitat, el Gremi
s’ofereix en tramitar la demanda per tal que
arribi als inspectors d’obres de forma anònima.
Sobre la taula també va estar el Segell
Consta, que precisament pretén ser un distintiu de legalitat i responsabilitat de cara al
client. Del mateix es va recordar la possibilitat que tenen las empreses amb Consta
d’aparèixer a la base de dades del Institut

Català d’Energia, que aplega empreses responsables dedicades a la rehabilitació energètica dels edificis, que tal com es va dir,
“serà la principal i gairebé única destinació
dels fons europeus destinats a la construcció”.
A la part final de la reunió, la Comissió va
obrir un torn de preguntes a Xavier Jordán,
del Col·legi d’Administradors de Finques,
que va mostrar-se d’acord en la necessitat
d’impulsar més la rehabilitació mitjançant
sinèrgies i va defensar la necessitat de fer
pedagogia entre les comunitats de propietaris per tal d’impulsar la rehabilitació energètica.
Per concloure, es va donar la benvinguda
com a nou membre del Gremi a Daniel Gutiérrez, de l’empresa ROCKWOOL PENINSULAR -fabricants de productes i sistemes
amb llana de Roca-. Gutiérrez va presentar
la seva empresa als assistents de la jornada, que va tancar-se anunciant-ne que
a la propera reunió, prevista pel dijous 16
d’abril, es comptarà amb la presència dels
inspectors tècnics d’edificis de cada barri de
la ciutat.
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Manipulación
manual de cargas
mitos y verdades
María Jose Guimerà Frigola

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Responsable departamento de
Ergonomía

La adopción de posturas forzadas, los movimientos repetitivos y los sobreesfuerzos en la manipulación manual de cargas
(MMCC) provocan un gran número de lesiones musculoesqueléticas (protrusiones discales, hernias discales, contracturas
musculares, tendinitis…).
Los sobreesfuerzos en la MMCC se producen unas veces por
manipular cargas con peso superior al recomendado, otras
por llevar a cabo la manipulación de forma incorrecta, o ambas cosas a la vez.
¿Por qué los trabajadores se lesionan? Algunos de los motivos
son:
•
•
•
•
•

Información y formación insuficientes.
Desinformación o creencias falsas “mitos” (a mas fuerza
se puede mover más peso, uso de la faja para mover más
peso…).
Falta de medios mecánicos para mover las cargas.
Falta de una buena organización del trabajo.
Condiciones y estado físico de los trabajadores.

Es importante conocer la información sobre el peso de las cargas, si no es así, ¿cómo se puede saber si se necesita ayuda
para moverla con seguridad? Con seguridad significa que no
estemos en riesgo de lesión y para ello se deben conocer los
límites de peso que no deberíamos sobrepasar en una MMCC.
Nada que ver con “lo que uno puede cargar”. Aquí tenemos la
primera creencia falsa: “el peso de las cargas depende de la
fuerza del trabajador: cuanto más fuerte está un trabajador,
más puede cargar”.
Sin duda, una mayor fuerza muscular permite mover más
peso, pero… ¡CUIDADO! El riesgo de lesión, sorprendentemente, es mayor.
La fuerza muscular que permite mover más peso nos la dan
los músculos. Pero en la columna tenemos otras estructuras
que posiblemente no aguantan esa sobrecarga, como los discos intervertebrales, cuya rotura es la conocida hernia discal.
Hay otras estructuras como los tendones, ligamentos, etc.,
cuyo límite de carga también es diferente al de los músculos y
se suelen lesionar si son sometidos a sobrecarga.
Por lo tanto, si no queremos lesionarnos la carga máxima
debe ser la que pueda soportar la estructura más frágil, ¿no?
La formación debe tener como objetivo que los trabajadores
dispongan de la información necesaria para entender el mecanismo de lesión, cuales son los límites de carga en función
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de donde se encuentra la carga en relación a nuestro cuerpo
(peso máximo recomendado). Además, si la frecuencia y/o la
duración de la manipulación son elevadas, el agarre no es
bueno o el espacio no permite una manipulación correcta, el
peso máximo disminuirá sobre los valores del cuadro. Ahí es
donde interviene el servicio de prevención de riesgos laborales y el técnico de prevención que debe evaluar el riesgo.
Pero sobretodo, la formación debe ser práctica, debe enseñar
a los trabajadores como mover correctamente las cargas. En
la formación práctica, si está guiada por un fisioterapeuta, se
pueden identificar posibles condiciones del trabajador que le
impidan llevar a cabo una correcta MMCC, como un acortamiento de la cadena posterior de las extremidades inferiores,
una lesión de rodilla, etc. Factores que le impiden flexionar la
rodilla.
Asimismo, esta formación debería incluir ejercicios para enseñar al trabajador como estirar y calentar la musculatura
implicada.
Por parte del trabajador, el mantenimiento de una buena forma física es de gran importancia para evitar lesiones. Todos
los estudios hechos hasta ahora han demostrado la importancia de un calentamiento previo a la realización del esfuerzo.
Todos podéis imaginar que le pasaría a un deportista si empezara su actividad sin calentar. ¿Por qué pensamos que el resto
de mortales no lo necesitamos? ¿Acaso creemos tener mejor
condición física que Messi?
Pero ¡¡ATENCIÓN! La formación si bien es imprescindible, resulta insuficiente. Si no se dispone de medios mecánicos para
la manipulación de las cargas que superen el peso máximo
recomendado, la formación no eliminará el riesgo. Ante una
carga de 50 kg, aunque se tenga la formación adecuada, el
riesgo de lesión será alto. Aquí tenemos otra creencia falsa:
“si solo se manipula esporádicamente una carga de peso superior al recomendado, no hay tanto riesgo”. Es cierto que la
frecuencia aumenta el riesgo, pero una carga de un peso superior al máximo recomendado, o una carga que aunque esté
por debajo de dicho límite, si es manipulada de modo incorrecto puede causar una lesión.
Por lo tanto, para que la prevención sea eficaz, el trabajador
debe disponer de una buena formación e información sobre la
manipulación de las cargas que va a encontrar en sus tareas.
Otra creencia falsa es que el uso de la faja lumbar, durante la
jornada de trabajo, protege de lesiones. Diferentes estudios
concluyen que debido a la falta de evidencia sobre su beneficio, las fajas lumbares no deben ser consideradas como un

equipo de protección personal.
Además, su uso continuado puede provocar:
•
•

•
•
•

Atrofia muscular (disminuye la contracción de la musculatura lumbar).
Aumento de la frecuencia respiratoria (provoca respiración torácica, ya que sube y dificulta la bajada del diafragma).
Problemas digestivos (en especial después de la ingesta
de alimentos).
Alteraciones vasculares (dificultad en el retorno venoso).
Dérmicos (aumento de la sudoración, irritación de la pie,
en especial en ambientes calurosos).

Lo que hay que hacer no es ponerse faja, sino manipular mecánicamente todo lo que se pueda. Las cargas que se hayan de
manipular manualmente deberán estar por debajo del límite
recomendado y además… habrá que hacerlo correctamente.
Si se hace así, nadie sano “necesitará” faja y si alguien tiene
alguna lesión o alteración para poder manipular cargas en dichas condiciones, tal vez lo mejor será que no lleve a cabo
tareas que impliquen MMCC para no empeorar su estado.
Por último, es básico el aspecto organizacional a la hora de
planificar las tareas e identificar la necesidad de llevar a cabo
rotaciones, distribuir adecuadamente las pausas y dotar, según las necesidades, de medios mecánicos y del personal
necesario para que los trabajadores puedan llevar a cabo las
tareas con seguridad.

PROtegir
PROmoure
PROmocionar
PROgressar

PROfessional

Peso límite recomendado en función de la zona de manipulación.
Fuente: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos
a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad y
salud en el trabajo, http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/
GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf

Si ets membre del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques i
vols promoure la teva feina, protegir els teus interessos o els teus valors
professionals, amb Banc Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions
financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals.
Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.
Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu,
organitzem una reunió i comencem a treballar.
bancsabadell.com
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internacional
Expandeix-te

El present article té com a objectiu facilitar als associats del
Gremi informació útil per la seva expansió internacional.

requereix la internacionalització, com veurem a continuació, és
considerable. Més que diners, el que es perd és molt de temps.

ANÀLISI DELS PLECS INTERNACIONALS

EXPANSIÓ MUNDIAL, EN
“INTERNACIONALITZACIÓ”

Les obres internacionals s’adjudiquen a qui millor compleix
els Plecs de Licitació: aquesta és la única similitud amb els
nostres sistemes de licitació. A partir d’aquí tot són diferències.
Més endavant veurem quines són aquestes diferències i com
adaptar-nos. El que volem destacar en aquestes primeres
línies és que totes licitacions són gairebé iguals a tots els
països -ja sigui França, Qatar o Panamà-, i totes elles diferents
a les licitacions a les quals estem acostumats.
Internacionalitzar-se o no internacionalitzar-se, aquesta no és la
qüestió.
Per això volem destacar dos aspectes que considerem que un
agremiat hauria de conèixer per una expansió internacional
amb èxit:
1.

2.

En primer lloc, que l’adaptació a la primera licitació
internacional comporta, MOLTA més feina que una licitació
domèstica.
Tanmateix, aquest esforç d’adaptació ens servirà per
licitar a gairebé tots els altres països del món.

“OPCIÓ ZERO”: NO INTERNACIONALITZAR-SE
En qualsevol projecte i estudi d’alternatives s’ha de tenir
sempre present “l’opció zero”: no fer res. L’esforç que
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COMPTES

DE

SIMPLEMENT

Si prenem la decisió d’internacionalitzar-nos tenim l’avantatge
que podrem aprofitar l’esforç inicial per expandir-nos a gairebé
qualsevol país del món. Veiem tot seguit els motius.
ANÀLISI DE LES LICITACIONS INTERNACIONALS
Qualsevol estratègia d’internacionalització passa per adaptarse als Plecs de Licitació. I això no és negociable. Per tant,
primer hem de descriure els Plecs i després ja veurem com
adaptar-nos.
Personalment, he presentat licitacions a França i Qatar i
Panamà i totes tres són iguals. A la imatge adjunta, on veiem
un exemple d’una licitació a França, el lector detectarà de
seguida tres particularitats: que no hi ha amidaments, que no
hi ha preus, i que cal fer una mica d’oficina tècnica.
NO HI HA PREU DE REFERÈNCIA
Comencem per l’aspecte més xocant: no hi ha preus de
referència. Cal posar preus a totes i cadascuna de les partides.
Això requereix conèixer bé els preus del país de destinació
perquè el Client detecta de seguida quina constructora
ha estudiat el seu mercat. Cal elaborar un banc de preus
que, encara que es pot aconseguir, la Constructora ha de
personalitzar.

Elaborar un banc de preus comporta un cert esforç i al final
veurem formes d’optimitzar aquesta feina. D’altra banda,
aquest banc de preus només s’ha de fer la primera vegada que
s’arriba a un país.
NO HI HA AMIDAMENTS
Per tant, cal amidar totes les partides del projecte. Això
comporta bastant més feina per cada oferta que presentem.
Aquest requisit es demana per obligar a la Constructora a
estudiar bé el projecte en fase d’oferta.

AMBICIÓ, HUMILITAT I HORES
Si haguéssim de resumir l’ànim amb el qual convé afrontar
l’expansió internacional, el podríem resumir en tres valors:
Ambició, Humilitat i Hores.
Ambició per plantejar-nos ser una Constructora amb vocació
mundial, la qual cosa és factible perquè, com hem vist, un cop
fet l’aprenentatge a França podrem licitar amb èxit a gairebé
tots els països del món.

DIBUIXOS DE DETALLS I SECCIONS CRÍTIQUES
(Oficina tècnica)

Humilitat perquè és convenient començar per un lloc tan
proper i tan conegut com és el Sud de França abans d’anar a
indrets més de moda com París, Qatar o Washington.

Per tal d’obligar a la Constructora a estudiar el projecte a
la fase d’oferta, també es demana presentar uns croquis de
detalls, seccions crítiques, etc. Les ofertes internacionals són
entre un bàsic i un executiu. I això comença tan a prop com és
a França.

Hores: l’esforç que requereix la internacionalització és mesura
en temps, del directiu o del propietari. En canvi, no requereix
cap esforç econòmic significatiu. El cost d’un banc de preus o
d’una petita oficina tècnica és molt inferior al de creació d’una
filial, amb local comercial, etc.

FRANÇA, QATAR, PANAMÀ, ETC.

DE CONTRATISTA A PROJECTISTA

Donat que França és el país més proper i que la seva forma de
licitar és la mateixa que a Qatar i a Panamà, és aquest país el
lloc més econòmic per portar a terme l’aprenentatge. Per la
seva proximitat sembla que els costums en licitació a França
haurien de ser similars, però paradoxalment són completament
diferents als d’Espanya.

Un dels principals canvis al internacionalitzar-se és que la
Constructora en part esdevé Projectista. Això significa que
hàbits adquirits durant dècades, a vegades generacions, s’han
de modificar. Aquesta és potser la principal dificultat que hem
detectat i per això hi dediquem aquest breu apartat.

LANGUEDOC -> PARÍS
Recomanem començar pel Sud de França.
Els motius de reducció de costos són obvis: podem arribar
ràpida i econòmicament en automòbil o fins i tot en tren. A més,
als viatges que des del servei internacional del Gremi hem
realitzat al Sud de França per licitacions ens han atès en català,
així que la possible barrera idiomàtica també desapareix.
L’expansió a París per optar a grans projectes tindria més èxit
després d’un període d’aprenentatge al Sud.
INTERNACIONALITZACIÓ PER AUTÒNOMS I MICROEMPRESES

A més de la feina que suposa l’elaboració dels detalls i
seccions crítiques, consisteix en un canvi a la manera de fer:
mentre que aquí es poden (o es podien) aconseguir modificats
i complementaris pels canvis, indefinicions i/o defectes dels
Projectes, a Internacional la Constructora passa a prendre part
en el disseny. Aquest canvi de punt de vista és important.

Per més informació:
Joan Padrós Amat
Assessor d’Internacional.
joan.padros1@alumni.esade.edu
Telf: 670 211 224

El Sud de França és assolible per autònoms i microempreses.
Per instal·lar-se es necessita un petit pla de negoci que ajudem
a confeccionar-ho.
CALENDARI
A Qatar hi haurà molta feina fins al 2022, data de celebració
dels Mundials de Fútbol. Si a un parell d’anys abans ja estarà
gairebé tot licitat, s’ha d’anar a Qatar abans del 2020, idealment
el 2018.
Això ens deixa uns tres anys per aprendre a França, període
suficient per familiaritzar-se amb l’entorn internacional,
encara que no sobraria el temps.
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LA IMPACIENCIA,

esa gran enemiga para
el cambio
Carmelo Sierra Sierra
CONSULTOR - INTERIM
MANAGER
www.sierra-consulting.es

Cuando Kiko Ledgard era el presentador del
programa de televisión “Un, Dos, Tres…”;
Edmundo Arrocet, (o como se conocía
entonces, Bigote Arrocet) al despedirse, cogía
una bala y dándole a Kiko golpecitos con la
bala le decía: “¡ve chichirruchi!, ¡las balas no
matan, es la velocidad la que mata!”.

un papel fundamental la persona que debe
desencadenarlo y gestionarlo, normalmente
el gerente de la empresa. Sin embargo,
en la Fase de Implantación estas ideas ya
gestionadas serán de aplicación para todas
aquellas personas concernidas.
Me gustaría desmitificar la asociación
existente entre la palabra “cambio” y
“necesidad para sobrevivir”, ya que sin duda
alguna el mejor momento para cambiar es
cuando las cosas van bien, es decir, cuando
hay oportunidades para reasignar recursos y
personas. Asimismo, cambiar por necesidad
no es lo mismo que “liderar el cambio”; la
motivación y los resultados son distintos.
Volviendo a la aceptación del cambio, ésta
requiere apertura mental y capacidad para
adaptarse. La carencia de expectativas,
baja autoestima o deficiente conocimiento
de nuestras capacidades, impedirán la
aceptación personal del cambio.

Aplicando la anécdota al mundo empresarial,
en las empresas -o mejor dicho en las
personas que las integran- lo que provoca
que no lleguen a efectuarse los cambios
con garantías de éxito no son los cambios
en sí mismos, sino la velocidad con que se
quieren implantar. De esta manera, a veces
los cambios no alcanzan a ser aceptados
e interiorizados por los que van a tener
que aplicarlos y ejecutarlos cada día. Por
mucho que tengamos los mejores recursos,
necesitamos la combinación correcta y el
ritmo adecuado para que den resultado.
Con frecuencia hablamos y escuchamos
acerca del cambio y de la adaptación al
cambio. Por ejemplo, que el cambio que no
se adapta acabará desapareciendo, que no
hay nada más constante en la sociedad actual
que el cambio, entre otras afirmaciones. Pues
bien, seguramente todo esto es cierto, aunque
si reflexionamos un poco, en nuestra vida no
hemos hecho otra cosa más que cambiar o
evolucionar.
La cuestión no es elegir cambiar o no, sino
cuánto tenemos que cambiar para seguir
alineados con el entorno competitivo que nos
rodea (tecnología, clientes, competidores,
etc). Ésta suele ser la razón principal para
acometer un cambio; sin embargo, hay otras
de carácter interno como la incorporación a la
empresa de una persona clave, la modificación
del sistema informático, una alianza con otra
empresa, etc.
Ahora bien, reflexionemos sobre las etapas
iniciales de todo cambio: Etapa de Aceptación
y Etapa de Interiorización. En ellas juega
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Para ello es necesario:
•

Pensar que el cambio vale la pena y que
forma parte de la responsabilidad de
dirigir personas.

•

Considerar los aspectos positivos para
las personas y para la empresa.

•

Analizar las causas de posibles fallos
pasados y de la baja autoestima para
evitar que se repitan.

Un vez que hemos aceptado la necesidad
de cambiar, comienza el proceso de
interiorizarlo, de comprenderlo, de “hacerlo
nuestro”.
Respecto de la interiorización del cambio,
conviene no olvidar que el auténtico cambio,
y único sostenible, es el que se realiza en
la mente de las personas. Las resistencias
para interiorizar su necesidad así como las
acciones sugeridas son:
•

Compensar con acción el eventual miedo
al fracaso; el retraso en cometerlo solo
aumentará el temor.

•

Pensar en oportunidades, no solo en
riesgos.

•

Visionar los escenarios positivos y no
solamente los negativos.

•

La arrogancia impedirá interiorizar
el cambio. Es recomendable hacerse
con una dosis de humildad, volviéndose
más permeable a críticas e influencias
externas; por ejemplo, un agente externo
profesional.

•

Es necesaria cierta apertura mental para coger perspectiva y
pensar en objetivos a largo plazo. Esto se consigue escuchando
otras opiniones, realizando lecturas o participando en foros y
seminarios.

•

Por último, y lo que da sentido a este artículo, es que la gran
enemiga es la impaciencia. Esto implica querer generar el cambio
en plazos cortos de tiempo sin tener en cuenta las personas que
deben participar en el cambio. Hay que dotarse de herramientas
objetivas; a veces, con medios, agentes y recursos externos que
refuercen e impulsen la constancia, y de una metodología clara
para el seguimiento de la implantación del cambio.

En circunstancias, me he encontrado con muchos directivos (con
amplia experiencia y cualificados) que al cambiar de empresa han
fracasado al querer implantar en su nueva empresa las prácticas
que vieron en la anterior a un ritmo demasiado rápido. No se pueden
implantar las formas de hacer de una multinacional en una empresa
familiar sin tener en cuenta, por ejemplo, sus valores, su historia, su
propia idiosincrasia, etc. Es decir, se necesita Adaptación.

Un cambio impuesto, no interiorizado, se traducirá en un gran plazo
de implantación durante el que aflorarán innumerables resistencias,
desmotivación y pérdida de eficacia. Para evitarlo hemos de aceptar,
preferentemente en esta etapa inicial, todo pensamiento crítico con el
cambio previsto.
Solo una vez interiorizado se está en condiciones de poder liderarlo
de una manera ética y creíble, ya que el compromiso desarrollado con
nosotros mismos permitirá que prediquemos con el ejemplo, lo cual es
casi la única manera de influir en los demás.
Es sabido que todo cambio genera resistencias, que no son ni buenas
ni malas sino simplemente naturales. Son negativas si perduran en el
tiempo. En este sentido, las ideas mencionadas anteriormente tan solo
persiguen eliminar algunas resistencias para conseguir la adhesión y
el compromiso al cambio.
“Las personas solo cambiamos de verdad cuando nos damos cuenta de las
consecuencias de no hacerlo”,
Dr. Mario Alonso Puig
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segunda
oportunidad a la
segunda oportunidad
Demos una

Valentí Pich Rosell ECONOMISTA
María José Moragas
Monteserín ABOGADA
PICH ABOGADOS ECONOMISTAS

Muchos de nosotros recordaremos un programa de televisión que se emitió a finales de los años 70 que se denominaba: “La segunda oportunidad”. En el mismo se nos
mostraba que dado que “el hombre es el único animal
que tropieza dos veces en la misma piedra”, merecía concedérsele una segunda oportunidad para tratar de aprender de los errores en la conducción y evitar un accidente,
de devastadoras consecuencias. El aprendizaje se aplicaba mediante impactantes imágenes de meritoria realización y producción para la época. Si bien en términos
televisivos y automovilísticos fuimos pioneros en España
en este concepto de segunda oportunidad, sin embargo,
la aplicación del mismo en el ámbito de la empresa y de
la persona física desgraciadamente se ha retrasado y ha
permanecido aletargado durante muchos años, quizás
motivado, entre un conjunto de variables, por el peculiar
sistema hipotecario español.
En diversos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno
internacional ya introdujeron este concepto para solventar problemas financieros de décadas pasadas de forma
plena, tanto para personas físicas como jurídicas. Estados Unidos sería, sin duda alguna, la nación más paradigmática en la cuestión. Sin embargo, en nuestro país
su regulación es muy reciente y tenue. Encontramos un
primer intento de regulación en la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que introdujo una primera excepción a
la responsabilidad universal del artículo 1911 del Código
Civil, por el que el deudor responde de todos sus bienes
presentes y futuros.
Así, a partir de la citada Ley de Emprendedores, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada podrá obtener la
limitación de responsabilidad de la vivienda habitual del
deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros
(o hasta 450.000 euros en caso de poblaciones que superen el millón de habitantes).
Por otro lado, la citada ley modifica también el artículo
178.2 de la Ley Concursal, de manera que para el caso
de la persona natural, se remitirán las deudas siempre
que el concurso no fuera culpable y se hayan satisfecho
en su integridad los créditos contra la masa, los créditos
privilegiados y al menos el 25% de los créditos concursales ordinarios. Asimismo, para el deudor empresario
persona natural, el artículo 242.2.5 de la Ley Concursal
en el concurso consecutivo –aquél que deviene obligato-
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rio tras un acuerdo extrajudicial de pagos sin éxito- estableció la liquidación de la masa activa y la remisión de
todas las deudas no satisfechas con dicha liquidación, si
el concurso es calificado de fortuito, con excepción de las
de Derecho Público siempre que fueran satisfechos en su
totalidad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.
Si analizamos la primera de las medidas introducidas, la
referida a la inembargabilidad de la vivienda, observamos
que se precisa ser emprendedor de responsabilidad limitada y encima tiene limitación del importe referido. Si
acudimos a las estadísticas del número de emprendedores de responsabilidad limitada que se han dado de alta
desde la entrada en vigor de la Ley de emprendedores,
encontramos que son muy reducidas, por lo que la repercusión de esta medida ha sido mínima (según Registradores, 51 en 2014, y 13 en 2013). Por lo que, sorpresivamente, se trata de una figura que prácticamente nadie
utiliza.
Por otro lado, por lo que se refiere a la modificación del
artículo 178.2 de la Ley Concursal y al art. 242.2.5 del
mismo texto legal, son tantas las condiciones que se precisan que en la práctica muy pocos van a ser los deudores
que hayan podido satisfacer dichos créditos, incluyendo
además, para supuesto del primer precepto, hasta el 25%
de los créditos concursales ordinarios.
Atendiendo a las estadísticas se llega a una primera importante conclusión: los autónomos no acuden al concurso, pues la evolución del número de los concursos
de acreedores de personas naturales empresarias se ha
mantenido constante desde el año 2004 hasta el 2014,
en porcentajes de entre el 2% y el 5% del total de concursos. Igualmente, el porcentaje de personas naturales
que acuden al concurso es también reducido, siendo en
el año 2014 del 9% y no alcanzando más del 16% en el
año 2010, el de mayor incidencia de la crisis económica.
Si realizamos la comparación de estos datos con otros
países, en el año 2011, resulta odiosa. En números redondos: Francia, 56.000; Alemania, casi 130.000 y Reino
Unido, 143.000. En Estados Unidos más del 95% de los
concursos son de personas físicas.
En los últimos días se ha difundido a los medios de comunicación que el Gobierno está realizando un nuevo proyecto normativo sobre la segunda oportunidad. En primer

lugar, consideramos positiva esta nueva iniciativa a favor
de los autónomos, la misma que la Recomendación Europea de 12 de marzo de 2014 señalaba como deseable
para todos los países de la Unión Europea, con aplicación
establecida para el 14 de marzo de 2015. No obstante,
estimamos que debería extenderse la segunda oportunidad también a las personas físicas no empresarios de
forma que se evite la limitación de su aplicación exclusivamente a los empresarios personas naturales.
Por otro lado, entendemos que es fundamental que las
Administraciones Públicas, especialmente Hacienda Pública y Seguridad Social, participen en la segunda oportunidad ofreciendo quitas y esperas al mismo nivel que
otros operadores, ya sean acreedores bancarios, financieros, etc. Sorprende que estas Administraciones estén
excluidas. No es posible dejar al margen en este planteamiento al crédito público, que tanto peso tiene en la
viabilidad económica de las microempresas, pequeñas
empresas y autónomos.

Al esfuerzo de extensión de la segunda oportunidad, se
deben sumar los acreedores en mejor posición, incluyendo en el mismo las situaciones de avales de terceros.
Resulta preocupante la omisión de la extensión de la segunda oportunidad a avalistas y fiadores.
En definitiva, sería bueno que en la próxima regulación
que se está preparando sobre la segunda oportunidad se
tratasen de corregir estas deficiencias, y que se diera una
verdadera segunda oportunidad de forma que evitemos
la desaparición y liquidación de un gran número de autónomos, micropymes y pequeñas empresas. Para que no
terminen precipitadas por un barranco por no haber tenido... una real segunda oportunidad, en la que no creemos
si finalmente, como parece, se opta por excluir a determinados acreedores con privilegios.

La identificación y diagnóstico de materiales con
amianto en nuestros edificios, instalaciones e
infraestructuras:

Un problema social
Luis Mallart Csamajor
DIRECTOR GENERAL DE
ACM-TBK 2020
Consultoria y diagnóstico de
amianto

aún pendiente de abordar
Uno de los aspectos esenciales relacionados con el amianto en Catalunya
y seguramente en el Estado Español, es la falta de interés de los organismos públicos por fomentar la cultura de la identificación y diagnóstico de
todos los elementos y/o materiales con amianto que, de una u otra manera
o forma, conviven o están presentes, visibles o anónimamente, en nuestros
edificios, instalaciones e infraestructuras.
En otros países de nuestro geoentorno inmediato, los organismos públicos,
a diferencia de los nuestros, sí han tomado consciencia al respecto y han
legislado de manera clara y contundente sobre la necesidad de saber dónde
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está, de qué manera se nos muestra, qué cantidad hay,
cómo está su nivel de degradación y qué hoja de ruta tiene que seguir la propiedad/empresa gestora del edificio
o instalación.
En nuestro país no disponemos de legislación alguna
que de forma directa o indirecta obligue a la propiedad
de un edificio, instalación o infraestructura, a declarar
sobre el amianto instalado. Consecuentemente no podemos de forma generalizada disponer de datos e información que den respuesta a las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Dónde está el amianto que desde mediados de los
años 30 hasta el año 2002 se permitió colocar en
nuestros edificios, instalaciones e infraestructuras?
¿Cómo es? ¿En qué se transformó? ¿Fibrocemento,
calorifugado, proyectado, paneles, tejidos, cartones, losetas, pinturas, adhesivos?
¿Qué cantidades hay aún por intervenir (retirada,
estabilización, encapsulado) de uno u otro elemento
con amianto?
¿En qué estado de degradación está ese amianto
aún por intervenir?
¿Qué hemos de hacer con el amianto identificado, caracterizado, cuantificado o evaluado en el edificio, instalación o infraestructura?

La Administración ha perdido algunas magníficas oportunidades para liderar el cambio de paradigma que
este cancerígeno requiere. Habría que “alumbrar” a
los políticos para que legislen sobre la obligatoriedad
de disponer de un censo de edificios, instalaciones e
infraestructuras con amianto. Mientras ello no se consigue es fundamental que la propiedad/gestora de un
edificio, instalación y/o infraestructura, disponga (antes
de ejecutar cualquier tipo de actuación: rehabilitación,
mantenimiento, derribo, etc.) de…un Informe de Identificación y Diagnóstico del Amianto (IIDA) del escenario
en cuestión.
Si por ejemplo la propiedad/gestora del edificio, tarde
o temprano, pretende realizar algún tipo de actuación

sobre él y no dispone de esta información, es probable
que esté exponiendo a personas (de la obra y terceras)
a un riesgo de inhalación de fibras de amianto. Esta circunstancia sí está regulada tanto genérica como específicamente . En este caso pueden recaer responsabilidades legales sobre la propiedad/empresa gestora. En
cambio, disponer de esta información facilita a la propiedad/gestora obrar en base a estos mismos requisitos
(ver pie de página). Gracias a disponer de la información adecuada (IIDA), el riesgo de exposición inadvertida
desaparece ya que se organiza la actuación futura con
la implantación de los requisitos preventivos acorde con
lo identificado/diagnosticado y con el tipo de intervención a ejecutar.
Aprovechamos este breve artículo para recomendar a la
propiedad o empresa gestora que la persona redactora
del Informe de Identificación y Diagnóstico del Amianto
(IIDA) sea una empresa o un profesional independiente con la acreditación necesaria (formación y capacitación). Sin vínculos de ningún tipo con el edificio, instalación o infraestructura a inspeccionar. Pero tampoco
con empresa alguna vinculada a la futura intervención:
rehabilitación, mantenimiento, derribo, etc. del mismo.
La contratación de una IIDA a una empresa o profesional
por parte de la propiedad/empresa gestora debe regirse por los siguientes principios que el contratante debe
acreditar:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Imparcialidad
Competencia
Responsabilidad
Transparencia
Confidencialidad
Trazabilidad de datos
Transmisión de conocimiento

Por último decir también que un Informe de Identificación y Diagnóstico del Amianto (IIDA) debe estructurarse y dar respuesta como mínimo a las 5 cuestiones
planteadas en esta breve y sinóptica reflexión.

1
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto. Instrucció 4/2010 Direcció General de Relacions Laborals

2

Rebuig a

l’economia submergida
Del perjudici que suposa l’economia
submergida a Espanya ens podem fer una
idea amb les dades del 2014 publicades pel
Ministeri d’Ocupació. En el global, l’economia
submergida hauria tingut un impacte de 9.271
milions d’euros a les arques públiques entre
el 2012 i maig de 2014. Quina part d’aquests
milers de milions d’euros haurà incidit en
el sector de la Construcció? És impossible
quantificar-ho amb exactitud, però el que
és segur és que el nostre sector en pateix la
part més gran d’aquest despropòsit.
Així ho constatava un dels pocs estudis
seriosos que s’han fet sobre el tema als
darrers anys: VISA Europa, al 2013, concloïa
que la Construcció era el sector més afectat
per l’economia submergida, gairebé doblant
al segon de la llista, la Indústria, en la relació
de l’economia submergida del sector amb
el seu PIB. Segons l’informe, l’economia
submergida representaria un 29% del PIB
del sector.
És per això, i perquè amb la crisi s’han
incrementat les pràctiques il·legals, que des
del Gremi insistim en la necessitat de posar
en marxa un pla de xoc efectiu per combatre
el problema. Hem demanat i seguirem
demanant una política amb voluntat
d’eradicar unes pràctiques impunes que
compten amb el beneplàcit d’una bona part
de la societat.
La primera mesura, i la més urgent, ha de
ser una baixada de l’IVA en actuacions de
rehabilitació, del 21% actual al reduït del
10% de forma immediata. A més de restar
desavantatge competitiva, aquest descens
impositiu repercutiria necessàriament en un
aflorament de l’economia submergida.
En relació a aquesta recordem que el
client que paga en negre és responsable
econòmica i penalment per tots els danys
que es puguin ocasionar durant l’obra,
inclosos els possibles accidentes laborals,
i per ser còmplice d’unes pràctiques que
minven uns ingressos fiscals necessaris. A
més a més, sense cobertura legal el client
perd la possibilitat de reclamar. És per això
que s’han de fer campanyes informatives
on s’indiquin els avantatges de treballar
legalment així com les responsabilitats
jurídiques i penals que comporta tant
l’exercici de pràctiques fraudulentes com la
seva contractació.

En tot cas, tots som conscients que una
baixada de l’IVA o la posada en marxa de
campanyes informatives no són la solució
definitiva al problema, ja que aquesta
passa principalment per l’establiment de
mecanismes de control realment eficaços.

del Banc Mundial, a Espanya es dediquen
167 hores a l’any a la gestió del pagament
d’impostos. Equival a un mes de treball i
això, òbviament, suposa una barrera per a
les Pimes amb pocs treballadors.

Des del Gremi hem insistim en la necessitat
de requerir la identificació del constructor
que efectua les obres en un lloc visible on
es faci l’obra, amb l’obligatorietat d’informar
del nom de l’empresa, el número de llicència
i el nom del promotor.
En aquest sentit, recordem que en el marc
de col·laboració que el Gremi manté amb la
Inspecció de Treball en relació a la denúncia
d’aquelles empreses que treballen de
forma irregular, els agremiats poden fernos arribar les dades de l’obra on creuen
que treballa una empresa que incompleix
algunes de les normatives vigents en matèria
laboral o de seguretat a les obres. D’aquesta
manera, des del Gremi, de manera totalment
confidencial (el nom de l’empresa agremiada
no es facilitaria en cap cas) farem arribar la
informació a la Inspecció de Treball segons
el mecanisme establert per aquest tipus
de situacions. Un cop rebuda la informació,
la Inspecció de Treball és compromesa a
activar els seus mecanismes, verificar els
extrems objectes d’irregularitats i procedir
segons la legislació vigent.
En relació a la necessitat de distingir
quines empreses compleixen la legalitat i
quines no, defensem que s’ha de potenciar
l’homologació de les empreses petites que
realitzin obres, amb la finalitat de fomentar
la responsabilitat social i lluitar contra
l’economia submergida al mateix temps que
es protegeixen els drets dels consumidors.
Respecte al darrer punt, recordem que
el Gremi, conjuntament amb la Cambra
Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya, va crear el segell Consta, un
certificat de qualitat que té com a objectiu
donar visibilitat a aquelles empreses i
professionals que compleixen la normativa,
i que compta amb la certificació d’Applus.
Per últim, també és palès que cal reduir
l’exagerada regulació normativa per fer
les llicències més accessibles. Tal com
va concloure l’Informe “Paying Taxes”, de
l’auditora PwC conjuntament amb el Grup
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La Fundación Laboral,

participará activamente, del 19 al 23 de
mayo, en el próximo Beyond Building
Barcelona - Costrumat
Joan Santaulària
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN CATALUNYA

Además de un stand, y de charlas y cursos en directo, la Fundación celebrará una
Jornada para analizar los retos actuales del sector en el ámbito de la cualificación
de sus profesionales.

Del 19 al 23 de mayo, la Fundación Laboral de la Construcción
participará activamente en la nueva edición del salón Construmat
2015, rebautizado con el lema “Beyond Building Barcelona”, que una
edición más tendrá lugar en Fira Barcelona. Con su presencia, la
entidad paritaria referente de la construcción, pretende fomentar la
importancia de la formación continua de los trabajadores del sector,
dando a conocer toda su oferta formativa y los servicios que ofrece a
los profesionales y a las empresas de la construcción.
Así, la Fundación informará de sus actividades desde un stand en el
salón Construmat, que estará distribuido en diversas áreas, una de
ellas destinada a charlas técnicas en directo y a impartir formación
básica en prevención de riesgos laborales.
Asimismo, durante los días de la feria, la Fundación Laboral celebrará
una Jornada para analizar los retos actuales del sector en el ámbito
de la cualificación de sus profesionales, y organizará un acto en el
que se reconocerá la profesionalidad de algunos trabajadores del
sector con una destacada trayectoria en el mismo.
Con más de 75.000 trabajadores formados en 2014, la Fundación
Laboral cuenta con 44 centros de formación propios, distribuidos por
las diversas provincias españolas, desde los que imparte más de 400
acciones formativas, para lo que cuenta con la colaboración de más
de 1.500 profesores.
Con una apuesta por la eficiencia, la productividad y la mejora de los
servicios con la aplicación de nuevas técnicas y procesos, el sector
busca caminos para salir de la profunda crisis en la que ha estado
sumido en los últimos siete años. Para ello, será fundamental contar
con profesionales capacitados.
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En este sentido, la Fundación Laboral de la Construcción trabaja
desde 1992 para facilitar a empresas y trabajadores los recursos
que hagan posible un sector más profesional, seguro, capacitado y
con futuro, principios éstos alineados con los objetivos del renovado
Construmat.
La Fundación Laboral de la Construcción ha decidido potenciar su
oferta de servicios en Cataluña para este año 2015, con la adquisición
de un nuevo centro de formación en Badalona (Barcelona), que
previsiblemente abrirá sus puertas en primavera, y será también la
nueva sede de la entidad paritaria en la Comunidad.
Las nuevas instalaciones contarán con más de 4.000 m2
construidos, distribuidos en siete aulas, servicios y oficinas, zonas
de asesoramiento y orientación laboral y profesional, y 1.000 m2
destinados a talleres. Están ubicadas en una parcela –cedida por el
Ayuntamiento de Badalona mediante un derecho de superficie hasta
el año 2048- de más de 16.000 m2 de espacios exteriores, que se
destinarán a formación de tipo práctico en un amplio abanico de
especialidades formativas de oficios y maquinaria de construcción
y sectores afines. Todo ello para cubrir de forma integral las
necesidades de formación del sector.
En 2014, la Fundación Laboral de la Construcción formó en Cataluña
a más de 5.000 trabajadores del sector, a los que impartió más de
167.000 horas de formación.
Con este despliegue, la Fundación Laboral pretende consolidarse
como la entidad de referencia en materia de formación profesional,
en seguridad y salud y en el fomento de la mejora del empleo para
los trabajadores y empresarios del sector de la construcción en
Cataluña.

Directori d’empreses
Recalce de cimentaciones con inyecciones
de resina expansiva

Refuerzo de forjados, sistema válido para
viguetas de madera, hierro u hormigon
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Donde seguridad y confort se encuentran
con la estética
®
REDArt es un nuevo Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior desarrollado por ROCKWOOL
, que combina la
estética con las prestaciones inigualables que ofrece la lana de roca. Con REDArt no sólo garantizamos la efi
ciencia
energética, también protegemos del riesgo de incendio y mejoramos la acústica de los edifi
cios.

Disponible en más de 200 colores, REDArt es la solución ideal para todos sus proyectos, tanto de obra nueva como de
rehabilitación.
ROCKWOOL dispone de una Red de Instaladores Recomendados que garantizan la correcta ejecución en obra.

Descubra las posibilidades de REDArt en www.rockwool.es/redart

