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LA NORMATIVA
El decret d’ecoeficiència marca
les pautes bàsiques per construir
edificis més sostenibles

L’ENTREVISTA
Gemma Carol defensa la importància
de la formació per afrontar el descens
d’activitat en el sector
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catalunya construeix

R
eduir, conservar i mantenir
són tres verbs imprescindi-
bles per definir construcció
sostenible. Diverses dèca-
des malgastant recursos na-

turals i deixant de banda principis me-
diambientals bàsics han fet recapacitar
la indústria fins al punt de replantejar-se
les seves velles estratègies. Experts i pro-
fessionals coincideixen a l’hora d’as-
senyalar el camí a seguir: innovar. I per
fer-ho s’han d’adoptar noves premisses
i criteris ecològics que ajudin a construir
edificis sostenibles. 

Però, ¿què s’entén per edifici soste-
nible? Fonamentalment, aquell que, en-
tre altres requisits, redueixi el consum
energètic a la mínima expressió; que fa-
ci un ús eficient de les matèries prime-
res (que sigui respectuós amb l’entorn);
que generi pocs residus i eviti la conta-
minació; que sàpiga crear un ambient in-
terior saludable, i, en definitiva, que s’a-
dapti a les necessitats actuals i futures
dels residents.

Per conèixer el grau d’implantació que
té la sostenibilitat en la indústria de l’e-
dificació a Catalunya i els reptes que
s’han d’afrontar per potenciar la cons-

trucció sostenible, EL PERIÓDICO ha re-
collit l’opinió de diversos professionals
del sector.

“Si per indústria de l’edificació en-
tenem tota la cadena que comprèn
el procés constructiu –promotor, ar-
quitecte del planejament, arquitecte
de l’edificació, industrial, construc-
tor– i, finalment, un bon ús de l’edi-
fici, la urgència i el grau d’implanta-
ció han de ser altíssims”, raona Teresa
Batlle, arquitecta del despatx Pich-Agui-
lera. “L’edificació –comenta– suposa
a Europa el 40% del consum energè-
tic i el 30% de les emissions de CO2”.
Al seu parer, “la consideració co-
mença a ser molt elevada, però les
realitats encara són molt temoroses
i desconfiades”. A nivell social, econò-
mic i ambiental, “la ciutat i l’edifici són
clau en la sostenibilitat”, diu Batlle.

Encara que els últims anys s’han pro-
duït alguns “canvis significatius”, bà-
sicament “en les normatives i en l’àm-
bit de l’eficiència energètica”, Albert
Sagrera, Fabián López i Gerardo Wadel,
membres de la Societat Orgànica, creuen
que “la repercussió que aquestes
mesures suposen per a la reducció
de l’impacte ambiental del sector és
molt baixa”.

Segons Salvador Rueda, director de

l’Agència d’Ecologia Urbana de Barce-
lona, el nivell d’implantació de la soste-
nibilitat en la indústria de l’edificació ha
estat “en valor absolut, escàs”. No
obstant, reconeix, “cada vegada hi ha
més estudis d’arquitectura que en
els seus treballs apliquen criteris
avançats relacionats amb una ar-
quitectura més sostenible”.

Asier Arregi, vocal de la junta directi-
va de l’Associació d’Estudis Geobiolò-
gics (GEA), sosté que “amb l’aplicació
del codi tècnic de l’edificació (CTE)
s’aconsegueix una implantació més
gran de la sostenibilitat en matèria
d’estalvi energètic. Les carències es
troben en el procés constructiu i els
materials”.

EL MATEIX PUNT DE PARTIDA
Pel que fa a reptes pendents, Batlle es-
tableix diverses categories. A nivell le-
gislatiu, s’han de prendre mesures per
“posar tot el sector en el mateix punt
de partida”. En aquest sentit, el decret
d’ecoeficiència de la Generalitat i el CTE
del Ministeri de Vivenda han suposat “un
primer pas”, però darrere d’aquest n’hi
ha d’haver molts més “si es vol estar
a l’altura del nostre temps”. L’arqui-
tecte, per la seva part, ha de “rebai-
xar la demanda de consum en l’edi-
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Coberta enjardinada de l’Àbac Restaurant Hote

L’edificació
afronta un gran

repte

CANVIS EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU

El nombre d’estudis d’arquitectura que apliquen criteris sostenibles en els seus
projectes és cada vegada més important, tot i que la repercussió encara és incipient  

DLES LLEIS HAN D’ESTAR
A L’ALTURA DE LES
NECESSITATS DE
LA SOCIETAT ACTUAL 

DLES CARÈNCIES MÉS
GRANS ES TROBEN EN EL
PROCÉS CONSTRUCTIU
I ELS MATERIALS



“En un futur pròxim
no hi haurà demanda
d’un producte que no
incorpori paràmetres
de sostenibilitat”

EN L’ACTUAL CONTEXT de crisi econòmi-
ca, aturada de les vendes de vivendes i re-
cessió de l’activitat constructiva, ¿té sen-
tit parlar de sostenibilitat? A simple vista,
molts poden pensar que el més urgent –su-
perar la crisi– impedeix plantejar els rep-
tes pendents en matèria de construcció sos-
tenible. Però l’actual conjuntura, per adversa

que sembli, no ha de confondre a ningú. El
sector disposa d’algunes eines –el codi tèc-
nic de l’edificació (CTE), el reglament d’ins-
tal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), el
decret d’ecoeficiència– per millorar les tèc-
niques constructives i aplicar criteris sos-
tenibles que permetin augmentar la qualitat
de les noves construccions. La innovació és

una aposta irrenunciable que no admet mar-
xa enrere. Tots els agents que intervenen en
el procés constructiu –Administració, pro-
motors, constructors, arquitectes, aparella-
dors, enginyers, col·legis professionals, tre-
balladors– han de promoure, adoptar i
impulsar un compromís ferm a favor de la
sostenibilitat.   

Una aposta
ferma per
la innovació

ficació mitjançant sistemes passius
i actius”. Segons Batlle, “és necessa-
ri reinventar la nostra professió en
estreta col·laboració amb la investi-
gació i altres disciplines”. Pel que fa
a la indústria, aquesta “ha d’ajustar els
seus productes a sistemes integrals
que considerin la sostenibilitat des
de la seva producció fins a la seva
posada en obra, fins i tot el seu re-
ciclatge”. Finalment, promotor i cons-
tructor han d’entendre que “en un fu-
tur pròxim no hi haurà demanda d’un
producte que no incorpori paràme-
tres de sostenibilitat”.

L’arquitecta de Pich-Aguilera insisteix
en la idea de reinventar “dia a dia” la
seva professió. “Intentar contestar
com a arquitectes a les preguntes i
els desitjos que nosaltres mateixos
ens fem com a ciutadans” seria la mi-
llor contribució que podria fer el col·lec-
tiu per millorar i seguir avançant. 

Salvador Rueda entén que els es-
forços més grans s’han de concentrar
en el terreny de “la formació i el co-
neixement de materials, tècniques
i tecnologies relacionades amb la
sostenibilitat”. Això requereix, no obs-
tant, una gran “voluntat” i entendre que
“el camí cap a la sostenibilitat és l’ú-
nic que permet entreveure un futur
sense tantes incerteses”.

INVERTIR EN SALUT
El director de l’Agència d’Ecologia Ur-
bana de Barcelona creu que és neces-
sari “crear el marc conceptual”, així
com “les metodologies i els instru-
ments” que facilitin el procés d’implan-
tació de la sostenibilitat en el sector de
l’edificació. L’entitat que dirigeix ha ela-
borat diversos treballs amb aquest
propòsit: el Llibre verd de medi ambient
urbà, l’Estratègia Espanyola de Medi am-
bient Urbà i la web www.ecourbano.es. 

Asier Arregi aconsella “utilitzar ma-
terials de construcció sans, no
tòxics ni radioactius i procedents de
l’entorn pròxim; fer ús d’arquitectu-
ra solar passiva i sistemes amb
energies renovables; prioritzar la re-
habilitació i conservació del pa-
trimoni, millorant els aïllaments, i
apostar per construccions fetes so-
ta criteris de biohabitabilitat”. “In-
vertir en salut és invertir en sosteni-
bilitat”, afirma. Arregi destaca la
trajectòria de més de 15 anys de GEA
fomentant la divulgació, la investigació i
la formació en geobiologia i biocons-
trucció, àmbits en què l’associació és
“pionera a Espanya”.

El repte de la sostenibilitat “exigeix
un canvi de model productiu i, per
tant, social, que sigui capaç de
transformar tots els residus en re-
cursos, tancant els cicles materials”,
declaren Sagrera, López i Wadel. Pels

membres de la Societat Orgànica,
“aquest nou paradigma industrial ha
de deixar enrere, com més aviat mi-
llor, l’actual etapa de solucions
pal·liatives que disminueixen el pro-
blema però el mantenen vigent”.

Des del seu àmbit d’actuació, la So-
cietat Orgànica posa a disposició del
sector –promotors, professionals, cons-
tructors, etcètera– “el coneixement,
les eines i l’experiència necessaris
per afrontar, pas a pas, aquest nou
repte”.

El discurs sembla clar. La indústria de
l’edificació té al davant un important
desafiament: canviar les seves pròpies
estructures per adequar el procés cons-
tructiu a les necessitats de la societat
actual. I aquest canvi incumbeix tots els
agents que intervenen en el sector. Com-
plir els preceptes mediambientals serà
un requisit indispensable per construir
edificis realment sostenibles.2

el repte

L’OPINIÓ DELS
EXPERTS

l, projectada per l’arquitecta paisatgista Bet Figueras.

DLA INDÚSTRIA DE
L’EDIFICACIÓ SUPOSA
A EUROPA EL 40% DEL
CONSUM ENERGÈTIC 

DELS PROFESSIONALS
ACONSELLEN UTILITZAR
SISTEMES AMB
ENERGIES RENOVABLES

TERESA BATLLE

ARQUITECTA DE L’ESTUDI
PICH-AGUILERA ARQUITECTES

“S’ha d’avançar en
l’àmbit de la formació
i el coneixement de
materials, tècniques i
tecnologies sostenibles”

SALVADOR RUEDA

DIRECTOR DE L’AGÈNCIA D’ECOLOGIA
URBANA DE BARCELONA

“S’ha de prioritzar
la rehabilitació i la
conservació del
patrimoni, millorant
els aïllaments”

ASIER ARREGI

VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS GEOBIOLÒGICS

“El gran repte de la
sostenibilitat exigeix
un canvi de model
productiu i, per 
tant, també social”

ALBERT SAGRERA

MEMBRE, AMB GERARDO WADEL I FABIÁN
LÓPEZ, DE LA SOCIETAT ORGÀNICA



Construcció d’un edifici de vivendes al carrer de Pujades de Barcelona.

P
aral·lelament a l’augment de la
consciència ciutadana sobre la
necessitat de posar fre a l’avanç
del canvi climàtic, el sector de

la construcció ha començat a introduir
algunes mesures encaminades a millorar
la sostenibilitat dels edificis, tant en el pro-
cés de construcció com en el seu pos-
terior ús, gràcies sobretot a les directrius
marcades des de l’Administració públi-
ca. L’agost del 2006, la Generalitat va
aprovar el decret d’ecoeficiència, que
marcava una sèrie de normes a seguir en
les vivendes de nova construcció. Cosa
que ratificava el Pacte Nacional de la Vi-
venda, firmat un any més tard, que tam-
bé posava especial èmfasi en la rehabi-
litació.

No obstant, el camí és llarg. La Con-
selleria de Medi Ambient i Habitatge co-
mença ara a rebre els primers resultats
de l’aplicació del decret a través d’un
conveni de col·laboració amb el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i a mesura
que es van acabant les vivendes que es
van començar a construir fa dos anys.
“Tot i que les dades encara no són
gaire extenses, sí que podem cons-
tatar que s’estan complint els requi-
sits de compliment obligat, si bé en-
cara és aviat per fer-ne un primer
balanç”, explica Núria Pedrals, direc-
tora general de Qualitat de l’Edificació i
Rehabilitació. 

AÏLLAMENT DE LES VIVENDES 
La normativa estableix mesures encami-
nades a assegurar l’eficiència energètica
de la vivenda a través de l’estalvi d’aigua,
la instal·lació de plaques solars o la re-
collida selectiva dels residus. Un altre dels
punts clau en aquest àmbit resideix en
les bones pràctiques constructives, so-
bretot en qüestions com l’aïllament tèr-
mic de les vivendes perquè conservin la
calor o el fred sense la necessitat d’in-
crementar en excés el consum de cale-
facció o climatització per aconseguir una
temperatura confortable. Això, segons

assegura Pedrals, pràcticament no su-
posa incrementar les despeses per al
constructor: “Augmentant uns centí-
metres el gruix, es pot millorar un
20% l’eficàcia de l’aïllament amb un
cost que no arriba ni a l’1% del to-
tal del pressupost; i això és vàlid tant
en l’obra nova com en la rehabilita-
ció d’edificis”. Aquest és un aspecte
a tenir molt en compte, ja que permetrà
reduir el consum energètic dels seus ha-
bitants al llarg de tota la vida útil de la vi-
venda, i per tant, generar menys emis-
sions de gasos causants de l’efecte
hivernacle. 

A part, el sector de la construcció ha
de començar a aplicar totes aquelles in-
novacions tecnològiques que permeten
reduir el cost energètic d’una obra, a la
vegada que asseguren la qualitat de les

vivendes mitjançant processos indus-
trialitzats i certificats, com els mòduls pre-
fabricats o els muntatges en sec.

Per una altra banda, la rehabilitació
també se situa com un element fona-
mental per avançar en la sostenibilitat del
parc de vivendes. Primer, perquè gene-
ra moltes menys emissions de CO2 que
enderrocar i tornar a aixecar un edifici;
segon, perquè permet actuar sobre les
façanes i les cobertes i millorar l’aïllament
de les vivendes, i tercer, perquè també
suposa la renovació de les instal·lacions.
D’aquesta manera es guanya en eficièn-
cia en aspectes com la climatització, la
urbanització o la gestió domòtica. 

El Pacte Nacional de la Vivenda es mar-
ca com a objectiu rehabilitar fins a 300.000
vivendes, i hi ha tota una sèrie de sub-
vencions que “sumen una xifra molt ele-

vada, encara que sempre se’n neces-
sitarien més”. No obstant, el ciutadà, i
també els administradors de finques, s’a-
costumen a trobar amb tota una sèrie de
tràmits burocràtics que solen causar desà-
nim en el ciutadà. “Entenc les queixes,
però estem subjectes a la normativa
en matèria de subvencions de la Ge-
neralitat i el Govern, i no podem agi-
litzar el procés tant com ens agrada-
ria”, reconeix Pedrals. De totes maneres,
s’ha aconseguit avançar una mica. A par-
tir de l’any que ve, un consorci fruit de la
col·laboració entre Medi Ambient i Habi-
tatge i l’Ajuntament de Barcelona gestio-
narà conjuntament les ajudes, de tal ma-
nera que el ciutadà només haurà de cursar
un expedient per accedir a totes les sub-
vencions existents en matèria de rehabili-
tació.2

LA REHABILITACIÓ
MILLORA ASPECTES
COM L’AÏLLAMENT O
LES INSTAL·LACIONS

LES ACTUACIONS

La construcció comença a aplicar
mesures per augmentar l’eficiència
Un decret de la Generalitat estableix els requisits bàsics per aconseguir edificis més sostenibles

La norma incideix
en qüestions com
l’estalvi d’aigua i el
consum energètic

EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics M

EL SECTOR domèstic consumeix
el 13% del total d’energia a Cata-
lunya i és responsable del 7% d’e-
missions de CO2. És per això que
el sector de la construcció té un
paper primordial a l’hora de reduir
els efectes del canvi climàtic, a par-
tir d’un concepte racional, lògic i
passiu, que utilitzi les particularitats
climàtiques de cada zona per apro-
fitar al màxim els recursos i així
reduir l’ús de fonts d’energia com
l’electricitat o el gas natural.
Solucions tan simples com tenir en
compte l’orientació del sol o els
corrents d’aire per a una bona ven-
tilació.  

Un edifici construït amb parà-
metres d’eficiència és capaç d’es-
talviar com a mínim un 25% d’e-
nergia (cosa que també es nota a
nivell econòmic), sempre que els
habitants facin un bon ús dels re-
cursos. En aquest sentit, un estu-
di calcula que les vivendes cons-
truïdes entre el 2006 i el 2011
emetran un 28% menys de gasos
d’efecte hivernacle, com el CO2,
gràcies a les mesures contempla-
des en el decret d’ecoeficiència. 

les previsions

UN 28% MENYS
D’EMISSIONS DE CO2
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Recreació d’una zona de l’espai Hotel Universe que es podrà veure en la nova edició d’Hostelco.

E
l món de l’hostaleria ha de-
cidit apostar fort per l’eco-
logia i la sostenibilitat com
un dels eixos fonamentals
de l’evolució del sector. Els

resultats d’aquesta important decisió es
podran comprovar en la 14a edició del
Saló Internacional de l’Equipament per
a Restauració, Hoteleria i Col·lectivitats
(Hostelco), que tindrà lloc al recinte firal
de Montjuïc de Fira de Barcelona
(www.firabcn.es) del 17 al 21 d’octubre.
El certamen comptarà amb l’espai Ho-
tel Universe, que té com a principal
objectiu  “donar a conèixer als pro-
fessionals del sector hoteler els pro-
ductes i els materials més inno-
vadors que integren les últimes
tendències en aquest àmbit”, expli-
quen fonts de l’organització del saló.   

Una de les set àrees que componen
Hotel Universe està dedicada a trans-
metre als professionals del sector com
poden consolidar la sostenibilitat i l’eco-
logia en un dels pilars de l’evolució dels
seus negocis. Sota el títol Tots amb la na-
turalesa, es plantejarà la pregunta so-
bre què poden fer els hotels per contri-
buir activament a construir un futur millor
per a tothom. La resposta es presenta en
forma d’un decàleg de 39 recomanacions
amb les receptes bàsiques per acon-
seguir millorar dia a dia les instal·lacions
hoteleres que es resumeix en la següent
declaració: “El sector hoteler ha d’a-
doptar, col·laborar, participar i pro-
moure mesures necessàries, partint
d’un compromís mediambiental que
serveixi per a benefici de la societat.
La gestió mediambiental és aplica-
ble per a qualsevol empresa. Totes
poden reduir el consum energètic o
impulsar la utilització de productes
reciclables. És un esforç al qual tots
estem obligats”.

POLÍTICA RESPONSABLE
El conjunt de propostes preveuen dife-
rents mecanismes orientats a augmen-
tar l’eficiència i l’estalvi energètic de les
instal·lacions, a la utilització de materials
biodegradables i a incentivar tant els
clients com els treballadors i les empre-
ses contractades perquè segueixin una
política mediambiental responsable. 

En els 535 metres quadrats de què
consta, Hotel Universe presentarà altres
mostres de la nova era que s’està cons-
truint en el món de l’hoteleria des de fa
unes dècades. Els altres quatre eixos
fonamentals són “la universalitat de
l’hotel, el disseny, la tecnologia i
l’ésser humà”, i es presenten en sis àre-
es més.

A L’art de rebre s’oferiran recoma-
nacions sobre la correcta recepció de
l’hotel. Es tracta d’una pràctica que la
creixent multiculturalitat ha canviat en els
últims anys. Cada vegada resulta més
necessari adaptar les pràctiques del bon
amfitrió als costums d’un ventall més di-
vers d’hostes. 

El debat serà la raó de ser de l’àrea
Parlem, on un grup d’experts analitza-

ran el futur del sector hoteler i els as-
pectes millorables i que serà necessari
canviar per incrementar la competitivitat.
Les conclusions d’aquests debats es pu-
blicaran a la web d’Hostelco una vega-
da s’hagi acabat el saló.

A l’espai La intimitat el visitant podrà
recórrer tres habitacions que sota els
noms Terra, Arc Iris i Llum mostren com
es pot materialitzar la funcionalitat, les
tecnologies, el disseny, l’art, el color, la
llum, per proporcionar descans i con-
fort d’acord amb les necessitats de ca-
da una de les persones que arriben a
l’hotel. En línia amb aquest últim espai
també es podrà visitar Spa sensacions,
una proposta basada en l’original con-
cepte de duo wellness suite. Es tracta
d’un espai acollidor on la innovació i el
respecte pel medi ambient convergei-
xen per oferir a l’hotel un valor diferen-
cial exclusiu.

Finalment, es projectarà Hotel Univer-
se. La huella del viajero, un audiovisual
que, a més de recórrer diversos llocs del
món i mostrar els seus establiments ho-
telers, presentarà el projecte d’un hi-
potètic hotel de l’any 2050.2

El conjunt de
propostes inviten
al compromís
mediambiental

DDENOMINACIÓ: Saló Internacional
de l’Equipament per a Restauració,
Hoteleria i Col·lectivitats (Hostelco
2008).
DEDICIÓ: 14.
DPERIODICITAT: Biennal.
DCARÀCTER: Professional.
DDATA: Del 17 al 21 d’octubre.
DHORARI: De 10.00 a 18.00 hores.
DUBICACIÓ: La totalitat del recinte
de Montjuïc.
DEXPOSITORS: 990.
DMARQUES REPRESENTADES: 2.300.
DSUPERFÍCIE: 60.000 metres qua-
drats nets.
DVISITANTS PREVISTOS: Prop de
100.000.
DSECTORS: Equips i maquinària
per a l’hostaleria; parament i servei
de taula; gestió, control, informà-
tica i seguretat; tèxtils i uniformes;
mobiliari i decoració; Àrea Cafè;
Expolimp (equips i productes per a
bugaderia, tintoreria, higiene i ne-
teja en general); vending (distribució
automàtica); food service (alimen-
tació i begudes per a l’hostaleria i
les col·lectivitats); empreses de
serveis. 
DACTIVITATS: Àrea Cafè (tercer
Concurs Nacional de Baristes, elec-
ció del millor cafè verd, tastos i con-
ferències); Expolimp (4è Concurs
de Neteja de Vidres i Jornades Tèc-
niques Intervending, tertúlies i jor-
nades tècniques); Hotel Universe;
Campionat Europeu de la Pizza.
DORGANITZACIÓ: Fira de Barcelo-
na i Felac (Federació Espanyola
d’Associacions de Fabricants de
Maquinària per a Hostaleria, Col-
lectivitats i Indústries Afins.
DWEB: www.hostelco.com. 

fitxa tècnica

PREVISIÓ

Gairebé 100.000
visitants

Hostelco aposta per l’ecologia
L’espai Hotel Universe donarà a conèixer les últimes innovacions en l’àmbit de la sostenibilitat

HOSTELCO exposarà entre el 17 i el
21 d’octubre del 2008 la més àmplia
oferta i les últimes novetats en ma-
quinària, equipament, productes i
serveis per a hoteleria, restauració i
col·lectivitats. El saló reunirà més de
2.300 expositors entre directes i re-
presentats, ocuparà la totalitat del
recinte de Montjuïc i espera rebre
prop de 100.000 visitants. Amb
aquestes xifres, Hostelco es ratifica
com l’esdeveniment líder a Espanya
i el segon més rellevant a Europa del
seu sector.

El certamen, organitzat per Fira de
Barcelona i Felac (Federació Espa-
nyola d’Associacions de Fabricants
de Maquinària per a Hostaleria,

Col·lectivitats i Indústries Afins), ha
aconseguit per quarta vegada con-
secutiva la plena ocupació del recin-
te de Montjuïc, i utilitzarà per prime-
ra vegada la segona planta del Palau
2 i un espai d’exposició més gran de
l’avinguda Maria Cristina. Per facili-
tar els desplaçaments fins a la zona
alta del recinte, hi haurà un servei de
llançadores intern a disposició dels
visitants.

Per una altra part, segons un estu-
di portat a terme per Felac, la factu-
ració de les 168 empreses que ac-
tualment integren la federació es va
situar el 2007 en 2.190 milions d’eu-
ros, un 6,9% més que el 2006. Les ex-
portacions van tenir un creixement en-

cara més gran, ja que van superar els
710 milions d’euros i van augmentar
un 12,4% respecte a l’any anterior. El
sector que més va facturar el 2007 va
ser el de cuines col·lectives i els seus
equips (equips de cocció, equips au-
xiliars de cuina, ventilació i climatit-
zació, emmagatzematge i transport, i
rentat de vaixella).

“Aquest desenvolupament econò-
mic és degut en gran part a la inver-
sió en R+D+i realitzada pels fabri-
cants espanyols en els últims anys i
a les millores en productivitat, qua-
litat i disseny dels productes, que
cada vegada estan més sol·licitats
a l’exterior”, destaca Jordi Roure, pre-
sident de Felac i d’Hostelco.

la fira
EL SALÓ RATIFICA EL SEU LIDERATGE A ESPANYA

Augmenta la inversió en R+D+i



Un alumne fa feines de soldadura en un curs de formació de l’Institut Gaudí de la Construcció. 

L
a llei obliga les empreses
del sector de la construc-
ció a disposar de tots els
mitjans que afavoreixin la
seguretat i a planificar la

feina de manera que s’eviti qualse-
vol risc. No obstant, els accidents es
continuen produint. ¿Què fem mala-
ment?

–Durant els últims anys s’han asse-
nyalat alguns motius: hi havia molta fei-
na, els terminis per acabar les obres eren
molt ajustats i hi havia presses, concor-
rien moltes empreses en l’obra, la sub-
contractació... Sempre hem pensat que
aquests elements afectaven les condi-
cions de seguretat. Però falta una cosa:
s’han de posar més esforços en la for-
mació dels empleats, perquè estem
comprovant que moltes vegades l’ac-
cident es produeix a conseqüència d’u-
na mala praxi del treballador. Amb la for-
mació s’obté la sensibilització real del
treballador sobre el risc. I no és mai su-
ficient.

–D’altra banda, menys del 50% de
les empreses constructores s’han
inscrit en el Registre d’Empreses
Acreditades (REA). Això certifica que
compleixen les condicions de segu-
retat que exigeix la llei. ¿Què està fa-
llant en el procediment?

–El procés que va iniciar la Conse-
lleria de Treball feia necessària una fir-
ma electrònica i disposar d’un sistema
informàtic per reenviar la informació. I
aquest mètode, que en principi es va
pensar per simplificar el procés, ha aca-
bat generant dificultats. Ara que el trà-
mit s’està realitzant d’una manera més
pausada, sembla que el sistema no es

col·lapsa tant i el ritme d’inscripcions
és homogeni. Malgrat això, encara hi
ha moltes empreses pendents de re-
gistrar-se.

–¿Com es garanteix que totes les
empreses que es registren al REA
són realment segures?

–El tràmit de registre no garanteix la
idoneïtat total de l’empresa, és a dir, que
sigui segura. En primer lloc hi ha una de-
claració firmada dels representants le-
gals de l’empresa, que es presumeix cer-
ta. Després s’ha de tenir en compte que
el registre es fa un dia concret, en què
l’empresa té una organització preventi-
va i una formació determinada. L’endemà
no se sap. Per això, des del Servei de
Prevenció Gaudí no en tenim prou d’a-
parèixer al registre. Això ens sembla in-
suficient per garantir la idoneïtat.

–¿Què més es necessita?
–Creiem que és un tema bàsic, d’ini-

ci de contracte: igual que es demanen
unes característiques tècniques quan es
contracta algú, també s’hauria d’exigir
la presentació d’un informe sobre l’or-
ganització preventiva, la formació i la vi-
gilància de la salut. I aquest control s’ha
de fer previ a l’obra.

–No ens podem confiar, però els
resultats estan millorant.

–Sí. Els accidents en la construcció
han disminuït considerablement en els
últims mesos. I no té res a veure amb
els acomiadaments en el sector, ja que
estem parlant d’un índex d’incidència
que permet calcular la sinistralitat inde-
pendentment del nombre de població
activa.

–¿Com s’ha d’encarar aquesta
crisi?

–Es diu que aquestes situacions ser-
veixen per reordenar les coses, millorar
i sortir-ne reforçats. En seguretat hau-
ríem de gestionar les coses sota aquest
mateix prisma, com un valor estratègic
de l’empresa.

–¿Quina és la importància de la
formació en els moments de crisi?

–Com més qualificat estigui l’empleat,
més possibilitats tindrà de tornar a tre-
ballar, perquè l’empresa haurà d’invertir
menys en ell. Jo animaria tots els treba-
lladors desocupats a aprofitar aquest
impàs per fer algun dels cursos definits
en el conveni.

–Entre els estudis que s’impartei-
xen a l’Institut Gaudí de la Cons-
trucció també hi ha un espai per al
medi ambient i la sostenibilitat. ¿A
què es deu aquesta novetat?

–Al novembre comencem un curs so-
bre els principis bàsics de la gestió me-

diambiental, destinat a caps d’obra i en-
carregats. Es començarà per aquests
càrrecs intermedis perquè coneguin per-
fectament els requeriments i les exigèn-
cies i després puguin formar la resta de
treballadors de l’obra.

–¿Hi ha molta cosa a millorar en
matèria mediambiental?

–Les grans empreses del sector de la
construcció ja solen tenir organitzada la
gestió de prevenció del medi ambient.
Potser són les petites empreses les que
presten menys atenció a aquests temes.
I és aquí on s’ha de fer un treball més
important de sensibilització. Amb la cri-
si, ens trobem que algunes organitza-
cions es veuen obligades a retallar cos-
tos, i comencen pels temes que afecten
la sostenibilitat. En aquest sentit, hem
de fer campanyes perquè l’empresa sà-
piga valorar correctament quins costos
són prescindibles i quins no.2

“Com més qualificat
estigui l’empleat,
més possibilitats
tindrà de tornar
a treballar”

EL CONSELL

“La formació
no és mai
suficient”
Els accidents en la construcció han
disminuït considerablement aquest any

PER ALBERTO GONZÁLEZ

Gemma

CAROL
GERENT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

l’entrevista

L’ANÀLISI

“Algunes empreses es veuen obligades a retallar costos
i comencen pels temes que afecten la sostenibilitat”

LEO FACCIO



E
l mes de febrer passat va
entrar en vigor el nou re-
glament d’instal·lacions tèr-
miques en edificis (RITE),
que té com a objectiu, a

més de posar al dia les exigències tec-
nològiques d’aquestes instal·lacions,
millorar l’eficiència energètica dels edi-
ficis, i reduir així les emissions de CO2,
a més de millorar la qualitat del medi
ambient.

La quantitat d’energia que demanen
els edif icis està regulada pel Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) en el seu
document bàsic, HE-1, en el qual s’es-
pecifiquen les característiques d’aïlla-
ment, exposició al sol i ponts tèrmics
de les edificacions, de manera que la
seva demanda disminueixi respecte a
la que actualment és habitual. El RITE

regula les característiques dels siste-
mes tèrmics que cobreixen aquesta de-
manda, perquè la seva eficiència aug-
menti i, per tant, per a una mateixa
demanda es necessiti menys energia per
satisfer-la.

En aquest sentit, s’estableix un ca-
lendari pel qual, entre els anys 2010 i
2012, s’augmenta l’exigència de ren-
diment dels generadors de calor. D’a-
questa manera, a partir de l’1 de gener
del 2010 estarà prohibit instal·lar cal-
deres atmosfèriques, per tant només
s’admetrà la instal·lació de calderes es-
tanques i aquestes hauran de tenir al-
menys una eficiència de dues estrelles.
I a partir de l’1 de gener del 2012 en-
cara s’és més estricte i només s’adme-
tran calderes de tres o més estrelles.
Això porta gairebé ineludiblement al

fet que, a partir de l’any 2012, s’hau-
ran d’instal·lar calderes de condensa-
ció. Aquesta evolució, que és perfec-
tament possible amb equips que usin
gas natural, serà difícil d’obtenir amb
equips que utilitzin altres elements,
com el gasoil-C.

Evacuació dels gasos 
Com a mesura complementària, pel que
fa a la qualitat de l’aire, en les noves
construccions amb instal·lació tèrmica
l’evacuació dels gasos cremats del ge-
nerador es farà per conducte a la coberta
de l’edifici. Fins i tot als nous edificis
on no es prevegi una instal·lació tèrmi-
ca central ni individual, es disposarà
d’una preinstal·lació per a aquesta eva-
cuació individualitzada per a coberta i
que permeti connectar en el seu cas cal-

deres de cambra de combustió estanca.
En les noves construccions, s’ha de

precisar que només estarà admesa l’e-
vacuació dels productes de la combus-
tió per façanes en vivendes unifamiliars.

Aquesta exigència d’evacuar gasos
cremats a través de la coberta ha de ser
estudiada amb profunditat i, si convé,
modif icada. I és que, en general, en
el cas dels aparells de gas que tinguin
potències de fins a 70 kW, el fet d’e-
vacuar a coberta ni millora l’eficièn-
cia energètica ni produeix una millo-
ra de la qualitat de l’atmosfera urbana,
molt més castigada per altres factors,
com, per exemple, el trànsit rodat.

José Manuel Domínguez
Assistència i Promoció Tècnica

Gas Natural Comercial SDG

LES INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES ES RENOVEN

L’OBJECTIU DEL REGLAMENT ÉS MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS I LA QUALITAT MEDIAMBIENTAL

EVACUAR GASOS 
CREMATS A
TRAVÉS DE LA 
COBERTA HA DE
SER ESTUDIAT 
EN PROFUNDITAT
I, SI CONVÉ,
MODIFICAT

EL RITE OBLIGARÀ A INSTAL·LAR CALDERES DE CONDENSACIÓ A PARTIR DEL 2012

Edifici d’oficines situat al districte 
22@Barcelona, de Pich Aguilera Arquitectos.
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